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Cerul va fi mai mult noros.

Dimineața La prânz Seara

Mega-furturi
Hunedoara (C.P.) -

Aproximativ 95% din 
fierul vechi colectat în 
ultimii ani în municipiu 
a fost furat din combi
natul siderurgic, declară 
Petru Vaidoș, președin
tele Sindicatului Siderur- 
gistul. La presiunea sin
dicatelor, una dintre cele 

x’ouă firme ce asigura 
_ aza combinatului a fost 
schimbată zilele trecute. 
Este vorba de firma de 
pază din Galati. Acum 
paza este asigurată de 
două firme din județ, /p.5

Primărie de 
Jocul întâi
' Hunedoara (C.B.) - Mi
nistrul Mediului și Dez
voltării Durabile, Attila 
Korodi, împreună cu 
președintele Traian Bă- 
sescu vor premia, astăzi, 
Primăria Hunedoara 
pentru locul întâi obți
nut de această instituție 
la secțiunea „plantat 

> plante”. în tot munici
piul au fost sădite 85.000 
de fire, /p.3

Prins cu 
droguri 
Deva (M.T.) - Trei 
bărbați, doi timi
șoreni și un hune- 
dorean, au fost prinși 
de ofițerii Brigăzii de 
Combatere a Crimi
nalității Organizate 
Timișoara, după ce 
au distribuit droguri 
de risc, respectiv 
hașiș și comprimate 
de Fortral, obținut 
din farmacii, cu 
rețete false. Sorin 
Ștefan N„ zis „Je- 
ssus", din județul 
Hunedoara, Mihnea 
M. și Emil D., ambii 
din județul Timiș, 
sunt acuzați că dis
tribuiau pe stradă 
drogurile. Polițiștii i- 
au prins la mijlocul 
lunii mai, în timpul 
unei tranzacții, pe 
Sorin Ștefan N. și 
Mihnea M., în zona 
Palatului Dicasterial 
din Timișoara. Asupra 
lor au fost găsite 50 
de comprimate de 
Fortral și marijuana. 
Pe numele celor doi 
au fost emise man
date de arestare.

Ambasadorul din Ghelari
Ghelari (S.B.) - în localitate i se spune 

„Ambasadorul” pentru că întreaga lui viață 
a profesat ca atașat cul
tural pe lângă amba

sadele românești din 
Italia, Ungaria și

Algeria. La vârsta de 
80 de ani Ioan Gostian a 
hotărât să vină acasă 
și să facă ceva pentru 
ca originalitatea cul- 

. turii pădurenilor să 
• nu dispară, /p.3
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Românii nu fac sport
Ma1 bine fejumățste dintre rbmâ-iij capitonați decferăi 
că rin fac ricQun fel de sport «n tim mil liber, femeile fii'nb' 
cele mai sșiSiQ'e

Profî second-hand la sat?
■ Profesorii de la sat se 
simt discriminați față de 
colegii lor care predau 
la oraș.

Deva (C.B.) - Concursul pe 
care un profesor de la țară tre
buie să-l susțină pentru a 
putea preda la o școală de la

oraș va dispărea din 2008 dacă 
Ministerul Educației și Cer
cetării va adopta în luna au
gust a acestui an un proiect în 
acest sens. în prezent, un pro
fesor de la sat trebuie să trea
că printr-un examen cu su
biect unic pe țară și să ia mi
nim nota 7 dacă vrea să pără
sească școala rurală pentru

cea urbană. Problema exame
nului nu se mai pune, însă, 
dacă un profesor de la oraș 
vrea să plece la sat. Din acest 
motiv, dascălii de la școlile 
aflate în satele județului spun 
că se simt discriminați. Ei 
afirmă că toți dau un singur 
examen la intrarea în învăță
mânt și nu e normal să se facă

o diferență între ei. IȘJ anun
ță că eventualele incompetente 
ale unor profesori de la sat nu 
pot fi descoperite decât în ur
ma acestui examen. Oficialii 
MEdC cred că odată cu schim
barea statutului personalului 
didactic, bariera dintre titu
larii învățământului urban și 
cel rural va dispărea, /p.3

Ieri, la Sala Melite Deva, s-a 
derulat a XXVlI-a ediție a „Tro
feului micului cititor”. Mani
festarea de decernare a trofeu
lui și programul artistic afe
rent au fost organizate de Bi
blioteca Județeană „Ovid Den- 
iSusianu” Hunedoara - Deva.
F WWW.huon.ro (Foto: T. Mânu)

evil

Biciclist acciden
tat mortal

Ghelari (M.T.) - Un tânăr 
de 27 de ani, din Ghelari, a 
fost accidentat mortal, ieri 
după-masă, de un autoturism 
Dacia. Vasile Traian N. se 
deplasa pe bicicletă, pe stra
da Rusca din localitate, a 
depășit un autobuz, a pătruns 
pe contrasens, intrând în fața 
autoturismului. în urma 
impactului, tânărul a decedat. 
Polițiștii continuă cercetările.
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Cartușe găsite la fermă
Beriu (M.T.) - Doi tineri 

din Beriu au găsit în incin
ta unei foste ferme zooteh
nice din localitate, în timp 
ce se jucau, un număr de 40 
de cartușe. Copiii i-au 
arătat paznicului muniția 
găsită, iar acesta a anunțat 
Postul de Poliție Beriu. 
„G.M., de 14 ani, și T.M., de 
9 ani, au găsit într-o plasă

8 lamele a câte 5 cartușe 
fiecare, de calibrul 6,5 mm, 
pe care le-au înmânat paz
nicului Petru M. Muniția a 
fost ridicată, urmând a fi 
predată reprezentanților 
ISU Hunedoara”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al 
Inspectoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara, sub- 
inspector Bogdan Nițu.

Nu pierd titlul
Deva (C.M.) - Campioana 

României la futsal, echipa FC 
CIP Deva, a relansat lupta 
pentru titlu național. După 
înfrângerea (3-7) din primul 
joc de la Deva, FC CIP a 
câștigat aseară, în deplasare, 
cu 2-1 meciul doi al finalei 
play-off-ului cu ACS Odorheiu 
Secuiesc. Partida decisivă 
pentru desemnarea cam
pioanei actualului sezon se va 
disputa peste o săptămână la 
Deva.

Accidentat grav pe DN7
■ Un bărbat a fost grav 
rănit în urma unui acci
dent rutier petrecut ieri 
dimineață pe DN 7.

Deva (M.T.) - Un bărbat de 
aproximativ 35 de ani, a cărui 
identitate nu a fost stabilită, 
a fost grav rănit în urma 
unui accident de circulație 
petrecut la ieșirea din Deva, 
spre Sântuhalm. Bărbatul a 
traversat strada prin loc ne
marcat și fără să se asigure, 
din partea stângă pe sensul

de mers Simeria - Deva. A 
fost surprins și accidentat 
grav de o Dacie Logan, con
dus de Cosmin H., din Hune
doara. Pietonul a fost trans
portat la Spitalul Județean 
Deva, unde a rămas internat, 
în același timp, un alt acci
dent se produce în apropiere 
de trecerea la nivel cu calea 
ferată, spre Simeria, din feri
cire, fără victime.
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• Frank-Walter Steinme
ier, ministrul german de 
Externe, a declarat, ieri, la 
Ankara, că până la sfârșitul 
lunii iunie este prevăzută 
deschiderea a trei capitole

în negocierile cu Turcia, cerând Guvernu
lui turc să continue reformele. Oficialul
UE a cerut Ankarei să modifice Articolul
301 din Codul Penal, care prevede pe
depsirea „insultei fa adresa identității 
naționale".

Uciși în trei zile
Bagdad (MF) - Un nu

măr de 14 militari amer
icani au fost uciși în de
curs de trei zile, într-o 
serie de atacuri comise 
în Irak. Decesul lor ridi
că la 3.488 numărul mili
tarilor americani uciși 
în Irak de la invadarea 
țării în martie 2003, po
trivit unui bilanț reali
zat de AFP pe baza cifre
lor furnizate de Penta
gon.

Eliberat după 
15 ani

Chișinău (MF) - Tu
dor Petrov Popa, ultimul 
deținut politic din gru
pul Ilașcu a fost eliberat 
de regimul de la Tiras
pol, ieri, în jurul orei 
10.00, după o detenție de 
15 ani. El a ajuns la Chi
șinău la scurt timp după 
eliberare. Petrov Popa a 
fost predat autorităților 
moldovene după o pro
cedură aplicată și în ca
zul celorlalți deținuți 
din grupul Ilașcu, repre
zentantul forțelor de se
curitate de la Tiraspota- 
nunțându-1 că este decla
rat persona non grata și 
că nu are dreptul să in
tre pe teritoriul trans- 
nistrean. Ilie Ilașcu și 
Alexandru Leșco au fost 
eliberați din închisoare 
în 2001 și, respectiv, 
2004, iar Andrei Ivanțoc 
a fost pus în libertate 
sâmbătă.

Mihail Gorbaciov
(Foto: EPA)

Gorbaciov 
critică 
SUA
Londra (MF) - Fostul 
președinte rus Mihail 
Gorbaciov a declarat 
ca relațiile dintre Est 
și Vest sunt mai ten
sionate decât s-ar fi 
așteptat și a reco
mandat Statelor Uni 
te sâ revină pe „dru
mul cel bun după 
aventurile din Irak".
El a declarat că Rusia 
ar putea să aibă o a- 
titudine constructivă, 
dar că cei mai proba
bili parteneri de dia
log ai Moscovei ră
mân europenii deoa
rece Washingtonul 
încearcă să elimine 
Moscova de pe sce
na diplomatică inter
națională. El a amin
tit că la sfârșitul Răz
boiului Rece existau 
speranțe că banii e- 
conomisiți după înce
tarea cursei înarmări
lor vor putea fi utili
zați pentru eradica
rea sărăciei. Toate 
aceste speranțe s-au 
năruit de când SUA 
sunt conduse de „un 
partid beligerant".

Trupele libaneze, atacate
Ain Al-Hilweh (MF) - Militanții islamiști 

au atacat, ieri, trupele libaneze care asigu
rau securitatea unei alte tabere de refugiați 
din sudul țării, ucigând doi militari și 
riscând să provoace o instabilitate internă 
pe termen lung.

Confruntările au izbucnit, duminică, la 
intrarea în tabăra Ain al-Hilweh, și au re
prezentat, probabil, o încercare de a deschi
de un nou front în sudul țării pentru a de
termina reducerea presiunii la care sunt 
suspuși militanții islamiști implicați în cioc
nirile de la Nahr al-Bared din nordul țării.

în nordul Libanului, trupele libaneze au 
atacat militanții islamiști adăpostiți în tabă
ra de la Nahr al-Bared în cursul nopții de 
duminică spre luni. Militanții aparținând 
grupării Fatah al-Islam au refuzat să se pre
dea sau să depună armele.

Violențele, care au izbucnit la 20 mai, 
sunt cele mai grave lupte interne de la 
războiul civil derulat în perioada 1975-1990. 
Cel puțin 113 persoane au murit.

Trupe libaneze desfășurate în Nahr al-Bared
(Foto: EPA)
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Contra G8
Protestele împotriva 
summit-ului G8 au con
tinuat și ieri, la Ros
tock, în Germania. La 
sfârșitul săptămânii 
trecute au avut loc mai 
multe confruntări vio
lente în regiunea Ros
tock împotriva acestei 
întruniri. Summit-ul G8 
al celor mai puternic 
industrializate state ur
mează să aibă loc în 
stațiunea germană Hei- 
ligendamn, în perioada 
6-8 iunie. Accesul în 
Heiligendamn este in
terzis, măsurile de 
securitate luate fiind 
extreme. (Mo: ebă)

Votul moțiunii, lunea viitoare
■ Moțiunea PD depusă, 
pentru a treia oară la 
Parlament, va fi votată 
peste o săptămână.

București (MF) - Moțiunea 
de cenzură a PD a fost depu
să, din nou, ieri, la Parla
ment, cu 119 semnături de 
susținere, față de 116 necesa
re, a anunțat președintele Ca
merei Deputaților, liberalul 
Bogdan Olteanu.

Birourile Permanente reu
nite au decis ca moțiunea de 
cenzură „Guvernul Tăriceanu 
trebuie să plece” să fie citită 
în plenul reunit joi, urmând

să fie dezbătută lunea viitoa
re.

Secretarul Camerei Deputa
ților, loan Munteanu, a decla
rat la finalul ședinței Birouri
lor Permanente reunite, că, în 
urma dezbaterilor, conduce
rea Parlamentului a luat act 
de faptul că s-au depus 119 
semnături de susținere a mo
țiunii de cenzură.
Conform regulamentului

Conducerea celor două Ca
mere a decis, în conformitate 
cu prevederile regulamentu
lui, ca moțiunea de cenzură 
să fie citită în plenul Parla
mentului joi, la ora 9.00, iar

dezbaterea și votul pe moțiu
ne să se dea luni, la ora 15.00.

Munteanu a arătat că în șe
dința Birourilor reunite au 
fost prezentate mai multe pă
reri exprimate față de textul 
moțiunii, recomandarea con
ducerii Parlamentului fiind 
ca toate aceste opinii să fie 
prezentate, luni, în plenul ce
lor două Camere, o dată cu 
dezbaterea moțiunii.

El a precizat că, în legătură 
cu acuzațiile aduse de senato
rul Gheorghe Funar, de fals, 
uz de fals și fraudă, Parla
mentul nu poate face altceva 
decât să aștepte decizia Par
chetului, pentru că altfel ar fi

însemnat să prelungească ter
menul de dezbatere a moțiu
nii, ceea ce ar fi fost incorect 
față de semnatarii moțiunii.

PD a mai încercat de două 
ori să depună moțiunea, însă 
de fiecare dată, președintele 
Camerei Deputaților a refuzat 
să primească documentul, ne- 
fiind întrunit numărul nece
sar de 116 semnături.

Conform Regulamentului 
Camerelor, moțiunea de cen^ 
zură trebuie prezentată îi., 
plenul Parlamentului în cinci 
zile de la depunere, iar potri
vit Constituției trebuie dezbă
tută în trei zile după prezen
tarea ei.

Imagine proastă la Bruxelles
■ Imaginea României la 
Bruxelles nu e bună, mai 
ales în contextul rapor
tului CE din această lună.

București (MF) - Imaginea 
României la Bruxelles nu este 
bună, mai ales în contextul în 
care Comisia Europeană va 
lua o decizie în raportul din 
luna iunie, „dar nici nu este 
cazul să dramatizăm”, a de
clarat, ieri, într-un interviu 
acordat agenției MEDIAFAX, 
comisarul european pentru 
Multilingvism, Leonard Or
ban.

întrebat cum este văzută 
România de la Bruxelles, la 
șase luni de la aderare, oficia
lul european a răspuns că 
„imaginea nu e bună”, dar a 
ținut sâ sublinieze că nu tre
buie dramatizat.

„Discuțiile și dezbaterile 
politice uneori au generat o

imagitie nu prea bună. O ima
gine nu prea bună, atât la ni
velul Comisiei Europene, cât 
și la nivelul altor instituții. Și 
am văzut inclusiv în Parla
mentul European că, cumva, 
dezbaterile politice interne au 
fost preluate inclusiv la nive
lul grupurilor politice din 
Parlamentul European. Sigur, 
nu sunt foarte pozitive dar, 
nici nu este cazul să dramati
zăm”, a spus Orban.
E OK cu aquisul

El a menționat, totuși, că 
„lucrurile stau relativ mai bi
ne comparativ cu alte noi sta
te membre” în ceea privește 
problema încălcărilor de apli
care a aquis-ului comunitar.

„în momentul în care ești 
preocupat de altceva, în mo
mentul în care toate eforturi
le și energiile ți le aloci pen
tru alte rațiuni decât cele ca
re țin de maximizarea benefi-

Comisarul pentru Multilingvism, 
Leonard Orban (Foto: epa)

ciilor statutului de membru, 
normal că procesul acesta de 
adâncire al intregrării euro
pene poate fi afectat”, a spus 
Orban.

Rezultate slabe
Londra (MF) - Partidul 

Comuniștilor din Repu
blica Moldova a înregis
trat unele dintre cele 
mai slabe rezultate în
tr-un scrutin național 
desfășurat în această ța
ră, după 1989, informează 
BBC România. După cen
tralizarea a 90% din vo
turile exprimate la alege
rea consiliilor raionale și 
a consiliilor municipale 
Chișinău și Bălți, Parti
dul Comuniștilor a obți
nut 35,96%, ceea ce re
prezintă o scădere cu 
12% față de 2003. Pe locul 
al doilea se plasează A- 
lianța Moldova Noastră 
cu 13,89%, urmată de 
Partidul Democrat cu 
9,1%, Partidul Liberal cu 
7,84%, Partidul Popular 
Creștin Democrat cu 
7,4% și Partidul Demo
crației Sociale cu 4,93%.

Migrații
■ în contextul moțiunii 
de cenzură, unii parla
mentari se reorientează 
spre PD.

București (MF) - Deputatul 
PSD Cătălin Buhăianu, sem
natar al moțiunii de cenzură 
a PD, a declarat, ieri, că în 
prima ședință de plen își va 
anunța demisia din formațiu
nea social-democrată, urmând 
să activeze ca parlamentar 
independent.

Buhăianu, alături de trei 
deputați din Grupul minori
tăților naționale și de deputa
tul PC Constantin Tudor, se

si demisii
numără printre cei ale căror 
semnături s-au adăugat celor 
pe care le strânseseră inițial 
democrații și care s-au dove
dit insuficiente.

Semnăturile adăugate de 
cei cinci deputați au făcut po
sibilă depunerea moțiunii 
luni.
Lasă PC pentru PD

Deputatul PC Constantin 
Tudor, semnatar al moțiunii 
de cenzură a democraților, a 
■declarat, ieri, că la sfârșitul 
acestei săptămâni se va în
scrie în organizația PD Călă
rași.

Constantin Tudor a preci-
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în Parlament
zat că a luat decizia de a ade
ra la PD după ce a avut discu
ții încă de acum trei săptă
mâni cu membri ai conduce
rii acestui partid, Vasile Bla- 
ga și Adriean Videanu.

El a mai spus că a anunțat 
deja conducerea PC despre in
tenția sa de a se înscrie în 
PD.

Constantin Tudor a fost 
membru al PSD, iar din 2005 
a aderat la PC.
Nati Meir în PD

Biroul Permanent al Ca
merei Deputaților a luat act, 
ieri, de faptul că deputatul 
Nati Meir s-a înscris în PD,

un anunț în acest sens va fi 
făcut și în plenul Camerei, a 
declarat secretarul Camerei 
loan Munteanu.

Deputatul Nati Meir a in
format Biroul Permanent că 
începând din data de 4 iunie 
s-a înscris în organizația PD 
Tulcea și că va activa în ca
drul grupului parlamentar al 
acestui partid.

Nati Meir a intrat în Parla
ment pe listele PRM, iar, în 
urmă cu doi ani, a plecat din 
acest partid, activând ca de
putat independent.

El a fost cel de-al 116-lea 
semnatar al moțiunii de cen
zură a PD.
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• „Semn ancestral". Artista plastică 
Gabriela Brănescu va vernisa astăzi, ora 
18.00, la Galeria de Arte din Hunedoara, 
expoziția personală de pictură intitulată 
„Semn ancestral". Expoziția a fost organi
zată în colaborare cu IȘJ Hunedoara, 
Primăria Municipiului Hunedoara și Bi
blioteca Municipală. (S.B.)

Vor drepturi egale cu

FăfiEHKA mca

Cu școlarul în 
brațe

Adrian Sălăgean
adrian, salagean@informmedia.ro

■ Profesorii de la sat 
spun că se ridică fără 
probleme la nivelul 
celor de la oraș.

CĂLIN BlCĂZAN
Calin.bica2an@informmedia.ro

Deva - Pentru profesorii de 
la sat, eliminarea examenului 
național pe care în prezent 
sunt obligați să-l dea dacă vor 
să treacă la oraș ar fi o 

Învățământul românesc pierde în fiecare 
zi puncte la bursa moralității. Școala a 
ajuns un fel de cuplărai etalat în window- 

urile deschise pe monitoarele calcula
toarelor. începând din gimnaziu, combina- 
torica sexuală la clasă ia forme din ce în 
ce mai neașteptate. Făcut de pe la 12 ani 
de elevii români, sexul nătâng, câinesc, 
umple deja NET-ul. La Deva, o elevă din- 
tr-a șasea este filmată făcând sex cu un 
puști de 17 ani. Pe la Motru o adolescentă 
de 12 ani aprinde fitile la o orgie. Pe nu 
mai știu unde o elevă dintr-a noua dă în 
curtea școlii un simultan unor băieți de-a 
doisprezecea.

Să fie tehnologia de vină? Altoită pe 
inconștiența adolescenței are și ea un 
rol. însă răul cel mai mare vine de la tole

ranța prost înțeleasă practicată de acum și- 
n cancelaria românească. Școala a rămas 
ca mijloace de protecție a valorilor morale 
în urma perversității în, creștere a societății. 
Dascălii nu știu cum, Sau nu mai au 
metodă să schimbe în bine starea de fapt. 
Și atunci preferă „să nu se bage". Sunt 
copleșiți de copiii care-și filmează par
tidele de sex pe bănci, de profesorii tineri 
care se iubesc cu elevii lor, de micii teri
biliști care amenință cu bombe școala la 
112, sau de bătăile mortale aplicate la 
colțul școlii.

Consiliile profesorale devin uzine de 
mușamalizări menite doar să țină la 
foc cât mai mic scandalul și rușinea. E 

tipic din acestă perspectivă lipsa de reacție 
a școlii în cazul profesoarei de sex de la 
Liceul Blaga din București. Uman e de 
înțeles! Profesional însă nu are pardon! 
Femeie măritată, profesoara a afectat 
"viața intimă, privată și familială" a elevu
lui său, încălcând grobian regulamentul 
școlar. Și totuși autoritatea școlară nu a 
văzut nici un vinovat în această poveste. 
Să nu ne mirăm atunci dacă mâine sexul 
în grup școlăresc se va muta din curtea 
școlii în cancelarie.

Părinți-?®' nu 
le-ar conveni 
ca elevii lor să 
fie slab pregătiți 
la materiile 
importante.

Dumitru Rus

dovadă că perioada de dis
criminare între dascăli a luat 
sfârșit. Deși primesc bonusuri 
salariale între 5 și 25 la sută 
în funcție de gradul de izolare 
al unității de învățământ la 
care predau, dascălii din zona 
rurală vor să ajungă la oraș 
fără a fi nevoiți să mai treacă 
prin „filtrul” examenului. Ei 
afirmă că s-a demonstrat în 
multe cazuri că profesorii de 
la sat au obținut rezultate

Din Algeria s-a întors la Ghelari

Hunedoara, orașul plantelor
Hunedoara (C.B.) - Municipiul Hunedoara 

s-a clasat pe primul loc la secțiunea „plan
tat plante”. „Suntem foarte bucuroși că am 
atins primul loc la această secțiune, odată 
cu cele 85.000 de fire pe care le-am sădit în 
toată Hunedoara. Criteriile de selecționare 
s-au făcut exclusiv pe bază de voluntariat al 
angajaților și fără să se folosească de bani 
de la bugetul local”, a menționat Mircea 
Diaconu, purtător de cuvânt al Primăriei 
Hunedoara. în posesia premiului va intra 
Simona Dreghin, responsabila compartimen
tului de mediu din cadrul primăriei. Tot la 
această secțiune, locul doi a fost ocupat de 
Consiliul Județean Alba-Iulia, iar locul trei 
a revenit Primăriei Mediaș.

■ Reîntors în Ghelari, 
loan Gostian - „Amba
sadorul", susține activi
tatea culturală.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Ghelari - După ce o viață 
întreagă a cutreierat lumea 
ca atașat cultural pe lângă 
ambasadele Italiei (1971 -1977), 
Ungariei (1993 1998) și
Algeriei (1999 - 2000), după ce 
a trăit mai mult timp în Bu
curești decât pe meleagurile 
sale natale, loan Gostian s-a 
întors în Ghelari. Toată lu
mea îi spune „Ambasadorul” 
și este foarte stimat în zonă. 
La ideile sale au răspuns mai 
ales tinerii ghelăreni, dar și 
cei care doresc mai mult pen
tru binele localnicilor. în

Ull număr de 11 familii nevoiașe de
pe Str. Scorușului, Deva, vor fi mutate 
in căminul Rempes, al administrației 
locale, peste două săptămâni. Căminul 
este proaspăt renovat, iar fiecare fami
lie va primi câte o cameră.

(Foto: CL)
_______________________________________________________ .

Formație de dansuri Biserica din Ghelari Spațiu pentru sediu în fostul Club

Măturătoare
■ Mașina poate mătu
ra tot orașul în opt 
ore. Urmează mașini 
de curățat trotuare.

Deva (M.S.) - O mașină com
plexă, dotată cu comenzi elec
tronice, se va ocupa de acti
vitatea de curățenie din Deva, 
vehiculul fiind capabil să exe
cute măturatul mecanic al 
tuturor străzilor din oraș în 
numai opt ore. Măturătoarea 
mecanică a costat 140.000 de 
euro și a fost achiziționată de 
societatea locală de salubri- 

mult mai bune decât cei de 
la oraș. „Sunt de părere că un 
profesor din zona rurală nu 
este neapărat mai slab 
pregătit decât cel din zona 
urbană. Ba chiar pot spune că 
în multe cazuri dascălii de la 
sat au obținut performanțe 
mult mai bune decât colegii 
de la oraș. Examenul e un cri
teriu discriminatoriu din 
punctul meu de vedere, iar 
ideea ministerului de a scoate 
acest examen nu e rea deloc. 
Eu zic că se poate face o 
încercare pentru că e nevoie 
de libertate și în domeniul 
ăsta”, susține Emil Dilertea, 
directorul Școlii Generale 
Râu de Mori.
Concurs de dosare

Inspectoratul Școlar Jude
țean afirmă prin purtătorul 
de cuvânt, Dumitru Rus, că 
examenul este singura vari
antă prin care gradul de 
pregătire al unui dascăl de la 
sat poate fi evaluat în mod 
corect. „Din păcate, la sate 
sunt mulți absolvenți slab 
pregătiți. Dacă va fi scos exa
menul, ar trebuie organizat 
măcar un concurs de dosare, 
nu se poate promova chiar 
așa. Părinților nu le-ar con
veni ca odraslele lor să fie 
slab pregătite de un profesor 
care nu știe meserie”, spune 

vechea casă părintească „Am
basadorul” a pus la cale un 
proiect de organizare a tine
rilor din localitate într-un 
centru de cercetași. „Unul 
dintre motivele pentru care 
m-am întors în Ghelari este 
să-mi aduc contribuția la ridi
carea localității. Pădurenii 
sunt pentru mine o mare 
atracție, având în vedere fap
tul că aici, în această zonă, 
mai există obiceiuri care s-au 
păstrat peste veacuri. Vreau 
să contribui la frânarea 
căderii localității pe plan cul
tural, dar și pentru o nouă 
reorientare economică, acum, 
după închiderea minei de 
aici. Am observat că în zonă 
există numeroase resurse 
materiale și umane și așa mi- 
a venit ideea înființării unui 
centru al cercetașilor români, 
în demersul meu am cerut

scumpă
tate, la care Consiliul Local 
Deva deține 17 la sută din ac
țiuni. Mașina stropește, mătu
ră și aspiră praful de pe 
străzi, fiind deservită de un 
singur angajat. Utilajul va 
lucra doar pe timpul nopții și 
va interveni, pentru început, 
pe arterele principale ale De
vei, urmând ca activitatea să 
se extindă în tot orașul, din 
luna august.

„în august vom achiziționa 
două mașini cu care vom 
curăța trotuarele. ”, a declarat 
viceprimarul Devei, Florin 
Oancea.

orașul
A

Emil Dilerte,directorul
Școlii Generale Râu de Mori

Constantin Mantoiu, directorul 
Școlii Generale Romos

Dumitru Rus. în replică, pro
fesorii de la sat afirmă că 
studiile celor de la sat sunt 
aceleași cu a colegilor de la 
oraș. „Și la sate sunt profe
sori cu două facultăți și ace
leași studii. Mi se pare o dis-

Primăriei Ghelari un spațiu 
pentru viitorul sediu. L-am 
primit și, în curând, voi pune 
în funcțiune planul meu!” 
Viitorul centru al cercetașilor 
din Ghelari - 40 la număr - 
va dezvolta, conform celor 
propuse de „Ambasador”, 
activități asociative ce vor 
cuprinde ecologiști (natu
riști), producători agricoli din 
zonă (mai ales deținători de 
animale) și un mic grup de 
inițiativă pentru activități 
culturale ce se vor ocupa, pri
oritar, de menținerea în viață 
a Fanfarei din Ghelari. Pen
tru ca toate aceste activități 
să prindă viață și să dea roa
dele dorite, inițiatorul proiec
tului a adunat numeroase 
materiale de documentare și 
studiu. A luat legătura cu 
Asociația Națională pentru 
Sprijinirea Tinerilor și cu

D~lld Sauer Emilia 
(Deva) este un abo
nat fidel al cotidian
ului Cuvântul Liber. 
Luna mai i-a adus 

1 un cântar electronic. 
I Din păcate, din 

motive de sănătate, 
nu s-a putut deplasa 
să-și ridice premiul, 
acesta fiind ridicat 
de nepotul dum
neaei. Felicitări, și 
nu uitați că oricând 
sunteți 
CÂȘTIGĂTORI, ca 
abonați CL!

j (Foto: 

criminare prea mare Susți
nerea acestui examen, iar 
acum observ că și cei de la 
minister au ajuns, în sfârșit, 
la aceeași concluzie”, afirmă 
Constantin Mantoiu, direc
torul Școlii Generale Romos.

loan Gostian
Centrul Național al Cer
cetașilor României și speră ca 
ideea lui să fie apreciată, mai 
ales în timp. De asemenea, 
loan Gostian speră ca viitoa
rea sa activitate să contribuie: 
la dezvoltarea localității pe: 
care o iubește cel mai mult:: 
Ghelariul natal.

mailto:salagean@informmedia.ro
mailto:Calin.bica2an@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
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1779 - S-a născut Gheorghe LazSr, întemeietorul 
învățământului modern românesc.
1826 - A murit Carl Maria von Weber, compozitor

german, considerat „părintele 
□perei germane". ________ ___
1871 - S-a născiat, la Botoșani, 
Nicolae lorga, istoric și om politie 
de seamă._________________________
1898 - S-a născut poetul și dra
maturgul Frederico Garda Lorca.

1900 - S-a născut Dennis Gabor, inventatorul holo-
grafiei și al fotografiei tridimensionale._______________
1912 - S-a născut Alexandru Todea, cardinal, mitro
politul Bisericii Graso-Gatolice din România, membru 
de onoare al Academiei Române (m 2002)_________
1947 - A fost lansat Planul Marshall, de ajutor pen
truțările Europei Occidentale.________________________
2004 - A încetat din viață fostul președinte al SUA, 
Ronald Reagan (foto), în urma unei pneumonii. 
Acesta suferea de ani de zile de boala Alzheimer.

IlfiVMFA

înnorat, posibil furtună. Se vor înregistra 
temperaturi minime de 12°C și maxime de 
25°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cerul va fi înnorat. Se vor înre

gistra temperaturi cuprinse între 13°C și 27°C.
Joi. Cerul va fi înnorat, posibil furtună. 

Minima termică va fi de 12°C, iar maxima va 
înregistra 27°C.

Calendar Creștin Ortodox______________________
Sf. Sfințit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului; Sf. 
Mucenici: Marchian, Nicandru și Leonid.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Bonifaciu, ep. m. **

Calendar Greco-Catolic
S Dorotei, ep, m (+ 362).

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Apa ^ __ ■ __ ____________________________ _ ___ •.
8.00 - 16.00 - fa Hațeg (schimbare branșament);
10.00 - 14.00 - în Hunedoara, străzile Chizid, Bălces- 
cu, Teilor, Vladimirescu, Aleea ©bar, Aleea Retezat, 
Aleea Drum Nou, Aleea Constructorilor, Aleea Zorilor.

Energie electrică________ ___________
Energia electrică va fi întreruptă între orele- 
8.00-14.00 - în Hunedoara, strâzile Buituri, E. Varga, 
Carpați, Dorobanților, Rovine, Cerna, Doinei, 22 
Decembrie, Colonie luba; în Hațeg, str. Florilor, str. C. 
Porumbescu; în localitățile: Federi, Ponor, Vălioara, Râu 
de Mori, Baru Mare (zona Prunduri); fa Petroșani, str. 
Aviatorilor, bl. 50, bl. 52, bl. 44. bl. 48, străzile Sirenei, 
Botoni, Dâlja; în Lupenl, str. Tudor Vladimirescu, bl. 
47. str. Parângului, bl. S2, ■. GR, bl. A7, Bl. A8; în 
Uricani, B-dul. Republicii, Str. 1 Mai, str. Revoluției, 
Aleea fiului;
8.30-15.00 - în Deva, B-dul. luliu Maniu, Bl. IB, sc. II; 
8.00-15.00 - în Brad, Str. Libertății, bl. CX34, 
8.00-16.00 - în Ohaba Sibișel;
9.00-15.00 - în localitățile: Brădățel, Silișelu Nou, 
Sibișelu Vechi;

Gaz metar
Nu sunt programate întreruperi fa furnizarea gazului 
metan.

Ciorbă de pui
Ingrediente: 500 g carne de pui, 2 roșii, 1 ardei, 3 
morcovi, 1 ceapă, 1 legătură pătrunjel, 1 legătură 
leuștean, 1 cub delikat, sare, un pliculeț de sare de 
lămâie sau 1-2 linguri oțet.
Mod de preparare: Carnea spălată și tăiată mărunt 
se pune la fiert în apă cu sare, se lasă 20 de minute 
la fiert, apoi se adaugă legumele tocate și se pune 
un cubuleț delikat. După ce au fiert, se ia oala de 
pe foc și se acrește cu oțet sau sare de lămâie, apoi 
se pune verdeața tocată mărunt și se servește.

Poftă bună! foto: artiivâ)
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Soluția Integramel din numărul precedent: S-N-G-E - ZAHAROASE - RAPA - 
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 lei Al CÂȘTIGAT!
Ești pregăti pentru o nouă provocare? Dar să 
câștigi 50 lei dezlegând cuvinte încrucișate? 
în perioada 5 - 20 iunie, CL vrea să continui 
să-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvin
tele. Dezleagă corect toate integramele apărute 
ti această perioadă, reafre”3 o colecție și tri
mite-o alături de tafcrai completat, pe acfresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau ia 
0P1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvântul liber, până în 28 iunie.

In 28 IUNIE, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!
Regulament:.

| Nume..........................
1

..................................xlr

! Prenume..................

J Adresa......................
1 .............................. TeL
i Iuocalitatea ..............

............

' J
i Sunteți abonat la Cuvântul liber? j

DA □ NU □

• CUVANM nu.il ;li,5 i

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

730 TeleMatinal
10:00 Atom. Mâine este 

Oacuml
1030 Doctor Becker (s, SUA, 

02003). Cu: Ted Dan- 
son, Terry Farrell, Hat
tie Winston

11:00 Ne vedem la... TVRI 
Talk-show. Transmisi
une directă

12:00 Profesioniștii (r) 
13:00 Vorba lui Jim (s,

B comedie, SUA, 2003) 
1330 Desene animate. Club 

Disney
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping
1530 Oglinda retrovizoare.

Magazin de informare 
și educație rutieră 

16:00 Kronika. Emisiune 1h 
limba maghiară 

17:00 Jurnalul TVR. Sport 
Patrula de mediu 

17:15 Careu de... Doamne. 
18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 între bine și rău.
Transmisiune directă 

21:50 Anatomia Iul Grey
□ (film serial, ep. 22, 

dramă, Statele Unite 
ale Americii, 2005). 
în distribuție: 
Ellen Pompeo, 
Sandra Oh, 
Katherine Heigl, 
Justin Chambers

2245 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:20 Nu te supăra, dar... 
(doc.)

020 Secrete de stat
□(thriller, Italia, 2003). 

Cu: Antonio Catania, 
David Coco, Sergio 
Graziani. R.: Paolo 
Benvenuti

150 Arhiva de servidu
230 Revizie tehnică 
630 Oț^ida retrovizoare 

(reluare)
690 Atom. Mâne este 

acum (r)

țgâv Dimineață vă lipsește simțul practic și vă irosiți energia. 
Colegii vă înțeleg și încearcă să vă ajute. Fiți foarte pru
dent în ceea ce faceți!

Taur

Vi se modifică programul pe neașteptate, dar schimbările 
sunt de bun augur. Aveți șansa să faceți cunoștință cu o 
persoană cu experiență.

Gemeni ___ _ ____

Vă recomandăm să nu începeți activități noi legate de 
muncă astăzi, pentru că puteți să vă loviți de obstacole 
neprevăzute. Mult succesl

Rac

Dimineață sunteți hipersensibil și agitat, nu vă simțiți în 
apele dumneavoastră. Vă recomandăm să nu luați decizii 
importante.

Leu
S-ar putea ca în prima parte a zilei să aveți mici probleme 
în cămin. Tratați-le cu calm. Un gest tandru sau o vorbă 
bună vă pot ajuta.

Fecioară i-L

Dimineață sunteți obosit șl confuz, cu un simț practic 
scăzut. Evitați să luați decizii importante în relația cu 
partenerul de viață!

Balanță................... - : . / - - j . •-_____

După-amiază, s-ar putea să primiți o sumă de bani de la 
o persoană în vârstă, din familie. Sunt șanse să vi se pro
pună o colaborare.

Scorpion

Vă sfătuim să aveți grijă ce spuneți, pentru că riscați să 
jigniți o persoană mai în vârstă. Nu încercați să vă impuneți 
punctul de vedere!

Săgetător ___

s’ar putea să fiți dezamăgit, pentru că o întâlnire de afa-. 
rBf'C cen nu decurge cum ați fi vrut. Nu este o zi prea bună pen

tru afaceri.

Capricorn
Deși aveți multă treabă, ar fi bine să mai reduceți ritmul 
în care munciți. în prima parte a zilei, sunteți tentat să chel- 

’ ' ’ ' tuiți cam mult.

Vărsător

Pești

nori. Ar fi bine să vă faceți o 
i să vă organizați cât mai bine

Deși cei din jur nu prea vă apreciază ideile la adevărata 
lor valoare, nu este cazul să vă indispuneți. Nu semnați 
documente oficiale.

La acest concurs nu pot participa angajați! Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II, 
Extragerea va avea loc în 28 iunie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

915 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Paulie (film, r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri

Ode familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock 

1330 Știrile ProTv 
13:30 Zâmbiți, vă rog 
14:00 Unde este compania a '

137-a? (comedie, Franța, 
1973). Cu: Jean Lefeb- ( 
vre, Pierre Mondy < 

16:00 Tânăr și neliniștit (s). <
BCu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat

□(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia 

18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport

Vremea

2030 Joc sângeros
□(acțiune, SUA, 1994). 

Cu: Ice-T, Rutger 
Hauer, Charles Dutton, 
Gary Busey, John C. 
McGinley. R.: Emest R. 
Jickerson 

r . 'a Bloc (s) 
2330 La Servid (s) 
2330 Știrile Pro Tv. Sport

0:15 Minți aiminale (serial,
SSUA/Canada, 2005). 

Cu: Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Lola 
Glaudini

1:15 La Bloc (r) 
1340 Omul care aduce 

cartea (r)
145 Știrile ProTv 
245 Te vezi Știrile ProTv

(reluare)
3:15 Stilul Oana Cuzino (r) 
«00 Pro Motor (r) 
530 Apropo Tv (r) 
C30 La Sewid (r)
630 Emmerttate - Afaceri 

defamfe (r)

6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

730 Matinal: 
Dimineața devreme 
cu Cristina Cioran 
și Dan Capatos

9:00 în gura presei 
(reluare) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P.

•13 (film serial) 
1230 Vocea inimii

□ (film serial) 
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe 

13:45 D.C.
□(serial, dramă, SUA, 

2000). în distribuție: 
Gabriel Olds, Kenneth 
Welsh, Todd Robert 
Anderson, Mike Hodge 

15:00 Imperiul (film, r) 
16:00 Observator 
17:00 9595, te învață ce să 

fad 
1900 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

2030 Din dragoste
. (divertisment) 

2230 Vocea inimii
B (serial, dramă, Româ

nia, 2006). Cu: loan 
Isaiu, Toma Dănilă, 
Olga Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, 
Marius Bodochi, Maria 
Dinulescu

233° Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport

2430 Senatorul Sterling
□(serial, dramă, SUA 

2003). Cu: Josh Brolin, 
Dean Cameron, Tate 
Donovan, David 
Norona, Chandra 
West James Whitmore 

230 Conan interactiv 
330 9595

(reluare)
530 Arne
Bffikn serial)

[ 8:00 Micuța Zorro (s) 8:50 
’ Lecția de... știință. Despre 
vreme și climă (doc.) 920 Jur- 

î naiul Euronews pentru Româ- 
; nia 935 La plimbare prin; 
■ Europa (r) 10:10 Tonomatul

DP2 12:00 Replay 1230 
\ Poirot (r) 1330 ABC... de ce? ' 
! 1430 Tribuna partidelor par- , 
J lamentare 1530 împreună în 
! Europa 1630 Jurnalul TVR (r) i 
‘ 16:20 Descoperă românii 
‘ 16:30 Autostrada TVR. Ma- 
> gazin regional 1830 Jumal ; 
! regional 1835 Poirot (s) 1930 
Ș Scotland Yard (doc.) 20:00 ’ 
; Omul între soft și moft 2030 
i Arta supraviețuirii 2100 Ora 
J de știri 22:10 Cântecul umbre- 
5 lor chinezești (dramă) 2400 
• Replay (r) 030 Colecționarul
de suflete (s) 130 Autocritica 

»(reluare)

900 Dimineața cu Răzvan și 
; Dani 11:00 Divorțat și nu 
; preal (s). In distribuție: Frank 
s Lloyd, Benjamin Shelter, Allan j 
J Trautman 12:20 Look who is ' 

winning 1430 Miezul pro-: 
blemei (r) 16:30 Pentru o 
cauză dreaptă (film serial,! 
dramă, Canada/SUA 2001). în 
distribuție: Elizabeth Lackey, ’ 
Richard Thomas, Roger R. 
Cross 1730 Naționala de bere 

: 1830 Știri Național TV 20:00
Film artistic 22:00 Miezul, 
problemei 24.00 Film artistic J 
230 Film artistic (reluare)

6:00 Clona (r) 7:00 Răzbu- - 
narea Victoriei (r) 900 Gitanas 
(s) 11:15 Inocență furată (s) 
13:30 Prizoniera (s) 1520 
Rețeta de acasă 1530 Răzbu
narea Victoriei (s) 17:30 Po- 
veștiri adevărate 1830 Betty 
cea urâtă (s) 1930 Tequila cu ; 
suflet de femeie (s) 20:30 
Iubire ca în filme (s) 2130 Zo
rro (s) 2230 Poveștiri de noap
te (divertisment) 2330 Clona 
(s) 24:00 Prizoniera (r) 1:45 > 
Poveștiri adevărate (r) 2:45 ; 
Iubire ca în filme (r) 345 Po
veștiri de noapte (r) 4:15 Pere
grina (s, Mexic/SUA, 2005). 
Cu: Africa Zavala j

PRIMA TV

I

0630-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 825 
Flavours - 3 bucătari (r) 945 
Al 7-lea cer (s, r) 1045 Tele 
RON 1225 Quizzit 14:05 
Dragoste și putere (s) 1440 
Valerie Flake (dramă, SUA, f 
1999) 1625 Al 7-lea cer (s): 
1725 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
183» Focus 1945 Mondenii > 
(s) 2045 Nuntă în 48 de ore 
- reality show 2230 Trăsniți i 
în N.A.T.O. 22:30 Focus Plus ! 
2330 Anchetă militară (film • 
serial, acțiune) 030 Focus (s), 
130 Sunset Beach (s) 3:00 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 3:30 
Nuntă în 48 de ore (r)

B1TV

PRO CINEMA
1200 Teo (r) 13:15 Prăjituri
că (s) 13315 0 familie ciudată 
(ep. 1) 14:45 ProMotor (r) I 
15:15 Savoarea bucătăriilor, 
europene (s) 16:15 Entertain
ment News (r) 1630 Povești J 
extraordinare (s) 1730 Dra
goste, sex și carieră (s) 1830 
Noi toți (r) 1930 Seaquest (s) 
20.00 Entertainment News 
2020 Boston Legal (s, com., 
SUA 2004) 2130 Noi toți 
2230 în lumea trădării 
(acțiune, SUA 2001) 2345 
lege și Srădetege (s)

730 Matinal 710 1030 Arte 
(r) 1030 Euromaxx 1130 Ne 
privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Știri 13:05 Un nou i 
început (r) (doc.) 1335 Emisiu- i 
ne religioasă (r) 1435 Lumea 
cărților. Cu George Mihalcea , 
15:40 La limită (r) 16:00 
Nașul. Talk-show cu Radu j 
Moraru 1830 61 Vine presai ‘‘ 
Cu Livia Dilă și Nzuzi Mbela 
2030 Irina By Monica Colum- 
beanu 2230 Nașul. Tak-show 
cu Radu Moraru 2430 
Interzis. Cu Laura Ancfcețan 
030 Entisaiteconais 230 6! 
Vine presai Cu LMa Dfi și 
Nzuzi MbefattO Oat TV

1045 Aranjamentul (romantic, 
SUA 2004). 1220 Cartea <ta- 
gostei (comedie, SUA, 1991). 
13:50 Motelul Niagara (dramă, 
Canada, 2005). 1520 Viață de 
familie (comedie, SUA 2005). 
17:05 Aisene Lupin (acțiune, 
Franța, 2004). 1920 Trjjlu X - 
2 (acțiune, SUA, 2005). 2130 
Dragoste mare - Episodul pilot 
(dramă, SUA 2006). 2230 
Deadmod (Ep.13, dramă, SUA 
2004). 22:50 Birth - Nașterea 
(dramă, SUA 2004). 025 Nouț 
Jean-Claude (comedie, Franța, 
2002).

930 Realitatea de la 930 910 
100% (r) 11:15 Deschide 
lumea 13:15 EU, România 
14:50 Realitatea bursieră 
15:15 Fabrica 16:50 Marfă 
1745 Editorii Realității 1830 
Realitatea de la 18:00 1850 
Realitatea zilei. Cu Răzvan 
Dumitrescu 2030 Realitatea 
de la 20:00 2035 Realitatea 
zilei 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:50 Ziarul Realității 
2230100% cu Robert Turces- 
cu 23:00 Ultima oră 2430 
Realitatea de la 24:00

1030 Vânătorii de mituri 1130 
Mașini pe alese: Landa Delta 
Integrale 1230 Tehnologie 
extremă: Orașul stelelor din 
Tokyo 1330 Confruntări și 
tiare vechi 1430 Cum se fa
brică diverse lucruri? 1630 
Curse 1730 Automobăe ame
ricane recondiționate 1830 
Motoddete americane 1930 
Vânătorii de mituri 2030 Ciot 
se fabrică diverse tocnai? 
2130 Povești medcaie 
toace 2230 Crime an au 
zguduit lunea 2330 fa viteza 

tmcea 2430 Cuu se fataa 
Arene luaui?
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www.dictionaronline.ro
Deva (Dl.) - Pe acest site găsiți dicționare bilingve 
online englez-român și român-englez, german-român 
ți român-german, francez-român ți român-francez, 
dicționar tehnic englez-român ți român-englez ți un 
dicționar de termeni medicali.

Combinatul - furat pe rupte

GW VALUTAR BNR - 04.06.2007

1 euro_____________________________________3,2605 iei
1 dolar american_________________________ 2,4217 lei
1 gram de aur 52,2035 lei

M O firmă de pază de 
la Combinatul Siderur
gic din Hunedoara a 
fost schimbată.

Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Hunedoara - Aproximativ 
95% din fierul vechi colectat 
în ultimii ani în municipiu a 
fost furat din combinatul 
Siderurgic, declară Petru Vai
doș, președintele Sindicatului 
Siderurgistul Hunedoara. Li
derul sindical a adăugat că 
acest lucru a fost posibil 
deoarece anii trecuți legis
lația a fost permisivă în ceea 
ce privește colectarea fierului

MMH

Amplasarea radarelor în data de 05.06.2007:
- DN 66: Băcia • Călan - Bretea Română;
- DN 7: Ilia - Zam - limita jud. Arad;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 
și Mihai Eminescu.

Regulii Petru Vaidoș

vechi. Potrivit acestuia, fir
mele de colectare nu erau 
obligate, la acea vreme, să 
pretindă acte de proveniență 
a fierului vechi de la cei care 
predau deșeurile.

„Furtul de fier vechi este o 
problemă cronicizată la Hune
doara, a devenit aproape un 
sport local. Credem că și con
ducerea Mittal Steel trebuia 
să se implice mai mult în 
rezolvarea problemei, deoa
rece furturile afectează activi
tatea firmei și implicit sa- 
lariații. Referitor la centrele 
de colectare, din păcate, deși 
în statutul lor era prevăzut 
faptul că se colectează fier 
vechi din uzul casnic, nimeni 
nu poate fi de acord că în 
urma unei activități casnice 
pot să rezulte bloomuri (n.r. 
blocuri mari de oțel), reduc- 
toare sau piese de schimb 
siderurgice”, susține Petru 
Vaidoș. Totodată la presiunea 
sindicatelor, una dintre cele 
două firme care asigurau 
paza combinatului a fost 
schimbată zilele trecute. „Este 
vorba de firma de pază din 
Galați. Am fost nemulțumiți 
de modul în care și-au 
îndeplinit contractul încheiat

Combinatul de la Hunedoara a fost devalizat de hoții de fier vechi

cu Mittal Steel. Acum paza 
este asigurată de două firme 
din județ”, a precizat liderul 
sindical.
Dosarul Hydra

Furturile de fier vechi din 
combinat fac și subiectul 
unui dosar celebru: „Hydra”. 
Câteva zeci de persoane sunt 
cercetate în acest caz. „Am 
reușit să arestăm membrii 
celor mai puternice organi
zații criminale din muncipiul 
Hunedoara. Grupările aveau 
o organizare de tip mafiot a 
căror activitate era dirijarea

furturilor de fier vechi din 
incinta combinatului Mittal 
Steel. Paguba adusă combi
natului este de ordinul mi
liardelor. Practic, cele două 
grupuri furau fierul din com
binat, apoi îl predau firmelor 
cu care Mafia colabora, ur
mând ca administratorii să-l 
revândă combinatului”, decla
ră comisarul Traian Berbe- 
ceanu, șeful BCCO Alba Iulia, 
la momentul arestării inter
lopilor.

Ulterior, instanța a decis 
judecarea în stare de libertate 
a multora dintre cei învinuiți.

în fiecare 
'*'loc sunt 

câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte.
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 

A. figureze o 
R. singură da

tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 

». verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI
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Modernizare după 30 de ani
■ Reparația capitală la 
Facultatea de Inginerie 
costă 10.000.000 lei și 
va fi gata în doi ani.

Hunedoara (D.I.) - Timp de 
mai mulți ani, fondurile Mi
nisterului învățământului des
tinate refacerii infrastructurii 
unităților de învățământ au

fost reduse. Gândindu-se că 
această situație nu se va eter
niza, conducerea Facultății de 
Inginerie din Hunedoara și-a 
făcut planurile pe termen 
lung. S-au bazat pe faptul că, 
atunci când vor veni, banii se 
vor acorda numai celor pre
gătiți să-i folosească, celor 
care au proiecte concrete în 
acest sens, deci s-au pregătit Prof. dr. Nicolae Rusu, decanul 

facultății

din timp. Modernizarea celor 
două corpuri de clădire, a sălii 
de sport, construirea unei noi 
clădiri pentru laboratoare și 
modernizarea halei tehnolo
gice au fost proiectate și s-au 
obținut toate avizele necesare 
lucrărilor cu 2-3 ani înainte 
ca ministerul să găsească fon
durile necesare finanțării u- 
nor astfel de obiective. Astfel, 
la Hunedoara a ajuns finan
țarea cea mai mare pe infra
structură din întrega Univer
sitate Politehnică Timișoara 
- peste 10.000.000 lei. Lucrările 
au început efectiv în primă
vara anului trecut și, optimist 
vorbind, se vor termina în 
maxim doi ani. „Ultimii meș
teri au intrat aici în forță... 
atunci când au fost constru
ite blocurile B și C. Asta se 
întâmpla în anii '70”, spune 
decanul facultății, prof.dr.

Laboratoarele finalizate oferă 
condiții deosebite de studiu

în sălile facultății se lucrează 
intens

Nicolae Rusu. „Intenția noas
tră a fost să facem o reparație 
capitală, pentru că era mare 
nevoie de ea. S-au înlocuit 
total instalațiile electrice, de 
apă și canalizare, instalația 
termică și acoperișul. A fost 
achiziționat mobilier nou și, 
pentru aulă, un sistem video 
de proiecție care poate trans
mite live, prin internet, ceea 
ce se desfășoară în această 
sală”.

Avansați

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători

8 4 2 1 5 3 7 6 9
7 6 9 4 8 2 1 3 5
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8 1 5 7 4 9 3 6 2
2 6 7 53 1 4 9 8
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Un cadou muzical

GRHR ȘCOLAR 
TELECOMUNICAȚII Șl LUCRĂRI 

PUBLICE HUNEDOARA
ȘCOALA HMHOPEANA ■ MAI 3007

Cu sediul pe Str. Turnătorului, nr. 1, scoate la lici
tație, în data de 20.06.2007. ora 09,00. un număr de 
4000 buc. țiglă cu 0,4 lei/buc.

Pentru depunerea sfadelor ți a documentației, relații 
la tel.: 025W711855.

<96212,

■ Un elev strălucit 
dedică recitalul său 
profesorului, la 
aniversare.

Deva (H.A.) - Tânărul Ale
xandru și-a dedicat recitalul, 
susținut de Ziua Copilului, la 
Prefectură, profesorului său, 
Doina Ona, de ziua sa. Anume 
acela al împlinirii vârstei de 
50 de ani. Profesorul care, de 
peste 20 de ani, pregătește ti
neri care ajung să facă per
formanță în lumea muzicii. 
Alexandru Lazăr cântă la pian 
de la șase ani și a început să 
câștige premii încă din primul

an de școală. în ultimele trei 
săptămâni a câștigat trei pre
mii internaționale. Câte unul 
pe săptămână. Și ar mai fi 
câștigat unul, dacă nu l-ar fi 
oprit accidentul feroviar de la 
sfârșitul săptămânii trecute să 
ajungă la București. Alexan
dru Lazăr are 14 ani și este 
elev în clasa a Vll-a, la Liceul 
de Muzică și Arte Plastice 
„Sigismund Toduță”, din De
va. „Vreau să-i mulțumesc u- 
nei persoane foarte impor
tante, care m-a susținut din 
toate punctele de vedere, 
doamnei Doina Ona, spunea 
Alexandru la recitalul său. 
Vreau să-i ofer un cadou mu-

Alexandru Lazăr, în timpul concertului (captura video)

zical în această seară, întru
cât, peste câteva zile, va împli
ni o frumoasă vârstă. La mulți 
ani!”, spunea Alexandru. „Ale
xandru este un copil aparte. 
Are 14 ani, dar este un pianist 
în devenire. Sunt foarte mân
dră de el și pot să spun că 
toată încrederea pe care o am

în munca lui s-a dovedit a fi 
confirmată de toate premiile 
câștigate. Avem o bucurie per
manentă, în momentul în care 
ne întâlnim la orele de pian, 
descoperind frumusețea mu
zicii”, spune profesorul Doina 
Ona despre elevul său, Ale
xandru Lazăr.

HIDROCONSTRUqiA SA București - 
Sucursala Râul Mare Retezat"

cu sediul in orașul Hațeg, str. Horea nr. 104 A, 
organizează licitație pentru paza 
punctelor de lucru din lud. Hune

doara șl Județele limitrofe, 
Hnuele interesate sunt rugate să transmită caietul de 

sarcini până in data de 08.06.2007 
la nr. de FAX 0254/770050.

Relații la telefoanele 777746; 777061.
>974»

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ Șl 
DEZVOLTARE RURALĂ HUNEDOARA, 

cu sediul în Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 222, orga
nizează concurs în data de 5.07.2007, interviu, ora 10, 
pentru ocuparea unui (1) post vacant de consilier 
superior 3 in specialitatea calculatoare ți auto
matizări, cibernetică sau informatică.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul 
unității, până la data de 3.07.2007, ora 16.

Relații suplimentare privind tematica și condițiile de par
ticipare la concurs se vor obține de la tel. 215570, inte
rior 103.

ANUNȚ
Primăria comunei Ghelari, S.P.G.C.L - organizează concurs (probă 
practică și probă scrisă) pentru următoarele posturi:

- electrician
- sudor - Instalator

Concursul va avea loc în data de 18.06.2007, ora 10,00, la se
diul Primăriei comunei Ghelari, str. Rusca, nr. 5.
Informații suplimentare în legătură cu desfășurarea concursului 
se pot obține la sediul Primăriei comunei Ghelari - S.P.G.C.L. și 
la nr. de telefon 0254-735220.

97A71

^ECJLVE

http://www.dictionaronline.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
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Bogdan Frățilă Daiana Horvath Alex Bica Alisa Ungur Andrei Gros

Estera Mircea

La revedere!
Deva (S.B.) - Se apropie 

sfârșitul anului școlar. Clasele de 
elevi care se despart începând cu 
anul școlar următor au hotărât ca 
prin intermediul cotidianului 
„Cuvântul Liber” și www.huon.ro 
să realizeze o amintire a anilor 
petrecuți pe băncile școlii alături 
de colegi pe care, poate, nu-i vor 
mai revedea, sau, cel puțin, îi vor 
întâlni întâmplător. Elevii clasei a 
IV-a C de la Școala Generală 
„Lucian Blaga” Deva își iau, toto
dată, „la revedere” și de la 
învățătoarea lor, Adina Florea,

care le-a îndrumat primii pași în 
școală arătându-le tot ce știa, 
învățându-i cititul, scrisul și 
socotitul... în rândurile elevilor, 
scrise la despărțire, se spune că: 
„Pășind spre maturitate, vom lua 
cu noi înțelepciunea dobândită în 
această perioadă de la cea care s- 
a străduit să ne fie nu doar o a 
doua mamă, ci și acea persoană 
care ne-a instruit să respectăm 
viața și oamenii, să iubim. „în
vățătoarea Adina Florea le dorește 
elevilor săi, acum, la despărțire, 
tot binele din lume!

Aser lonescu Elevii clasei a IV-a la orele de curs

Mădâlina FloreaInst. Adina Florea

Daniel Muntean Raluca PârvaCiprian Sichet Alexandra NacuParascheva Muntianu

Alex TudorVlad NegoiuRobert Naghi Georgiana Topor

y= « cantina ie jreațțâtoar»« Horea în ultimele zile de școală

Gabriel Popi
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http://www.huon.ro


Și-au onorat 
blazonul

• Bani mai puțini. Jiul l-a cedat pe mij
locașul Eric Bicfalvi la Steaua pentru suma 
de 300.000 de dolari, deși inițial era vor
ba de 500.000 de dolari pentru perfec
tarea mutării. Pentru transferul fundașului 
Mihai Pintilii la gruparea din Bd. Ghecea 
cele două cluburi încă discută, au de
clarat surse din cadrul clubului Jiul. (C.M.)

• Natație. Peste 400 de înotători din 
toată țara s-au întrecut în acest sfârșit de 
săptămână la Alba lulia. Cei cinci 
reprezentanți ai Clubului Delfinul din 
Hunedoara au adus acasă 11 medalii, 
dintre care 4 de aur. (D.l.)

CE de karate modern de la Milano hune- 
dorenii au urcat pe podium

■ FC CIP a relansat lup
ta pentru titlu național 
după ce au câștigat 
aseară la Odorhei.

ClPRIAN IVlARINUJ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Campioana Româ
niei la futsal, FC CIP Deva, a 
demonstrat că înfrângerea (3- 
7) suferită în primul meci al 
finalei play-off-ului, acasă, cu 
ACS Odorheiu a fost un acci
dent. Echipa antrenată de 
Karoly Gașpary și-a onorat 
blazonul și a relansat lupta 
pentru titlul național, după ce 
a câștigat, aseară, la Odorhei, 
meciul doi al finalei cu scorul 
de 2-1.

Partida decisivă pentru 
desemnarea campioanei actu
alului sezon se va disputa

Premierea fotbaliștilor amatori

Zece medali la europene
Orăștie (D.L) - Karatiștii hunedoreni s-au i 

aflat în prim-planul ediției a V-a a Campi
onatelor europene de karate modern 
EUR&KA, desfășurate în week-end la 

^Mil»no, obținând zece medalii. Clubul , je 
ML.Dacicus” din Orăștie a câștigat 9 medalii;

trei de aur (Mihai Pârvu, la kata, categoria ț 
16-18 ani și la kumite, categoria - 57 kg și 
seniorul Mihail Plop, la kumite), două de 
argint (Alexandra Uricescu și Cătălin
Ciontă, ambii la kata, categoria 16-18 ani) și 
patru medalii de bronz. „Pentru aceste cam
pionate ne-am propus cinci medalii, deci 
scopul nostru a fost atins. Copiii au fost 
bine pregătiți, și asta s-a văzut din rezul- 
țațele obținute, în condițiile în care au par
ticipat peste 350 de sportivi din toată 
Europa”, declară antrenorul Nicolae 
Iordăchescu. O altă medalie de aur a fost 
cucerită de sportiva hunedoreancă Diana 
Ioan, legitimată la Budo Karate Hunedoara 
care s-a clasat pe locul I la kumite juniori, 
categoria +55 kg.

■ Fiecare echipă a 
primit bani, iar primele 
clasate s-au ales și cu 
cupe și butoaie cu bere.

ClPRIAN MARINUȚ 

clprian.niarinut0ln1ormmedi4.ro

Deva - Cel mai reușit sezon 
al Campionatului Municipal 
de Minifotbal Amatori s-a 
încheiat, duminică, cu victo
ria echipei Castelo și cu o fes
tivitate de premiere în care 
toate echipele participante au 
fost răsplătite de organizatori 
în funcție de performanțe. 
Cele mai mari premii le-au 
încasat campionii de la Caste
lo care au ocupat locul I și 
formațiile Avantaje și 
Rodostar, situate pe locurile 
II și m. Festivitatea de pre
miere a fost oficiată de pri
marul Devei Mircia Muntean, 
viceprimarul Florin Oancea 
și reprezentanții bazei Real 
Sport din Deva.
Bani după valoare

Primele patru clasate au 
încasat câte nouă lei noi pen
tru fiecare punct acumulat în 
clasament, din partea repre
zentanților bazei Real Sport. 

peste o săptămână la Deva.
Față de primul joc în care 

devenii au căzut în capcana 
adversarilor și i-au tratat cu 
superficialitate, acum
jucătorii de la FC CIP au 
jucat cu seriozitate și matu
ritate, întrucât aveau de 
demonstrat că sunt cea mai 
bună echipă a țării.
Pe muchie de cuțit

Meciul a fost super-ten- 
sionat, soarta partidei fiind 
sub semnul întrebării până în 
ultimele secunde. ACS Odor
heiu a deschis scorul în pri
ma repriză din penalty și a 
condus la pauză cu 1-0. în 
repriza secundă, devenii au 
jucat după principiul totul 
sau nimic, au riscat totul pe 
cartea atacului și au câștigat. 
Al-Ioani a marcat golul ega
lizator, iar cu puține minute 

Castelo (centru), Avantaje (galben) și Rodostar (albastru) - primele clasate la fotbalul de amatori

1". - *

- v KRJTML AMATORI
_______ can

spori

în plus, Castelo s-a ales cu un 
premiu de 2.000 lei, Avantaje 
a primit 1.000 lei, iar 
Rodostar 500, din partea Orga
nizației PNL Deva, princi
palul sponsor al competiției. 
Banii au fost însoțiți de cupe, 
diplome, medalii, tricouri și 
câte un butoi de bere pentru 
fiecare echipă de pe podium. 
Nu au fost uitate nici celelalte 
echipe care au fost răsplătite 
astfel: 7 lei pentru fiecare 
punct acumulat pentru 
echipele clasate pe locurile 5- 
12 și 5 lei pentru punct pen

Șotârcă (alb) a marcat golul victoriei (Foto: cl)

înainte de final Șotârcă a 
înscris punctul victoriei. 
Ultimele 2-3 minute au fost 
incendiare, întrucât ACS 
Odorheiu a riscat și a jucat 
în sistem 5-0, având două 
ocazii uriașe la care FC CIP 
a fost salvată o dată de bară 
și o dată de portarul Vlad 
Iancu. “Puteam câștiga mult 

tru echipele clasate pe 
locurile 13-16. S-a acordat și 
un premiu special pentru 
Gigi Ștefan de la Castelo care 
cu 48 de goluri marcate a fost 
golgheterul întrecerii.
Recorduri

Ediția a IV-a a Campiona
tului Municipal de Minifotbal 
Amatori nu doar că a fost cea 
mai reușită din punctul de 
vedere al modului de organi
zare, mediatizare și al 
calității jocurilor, dar a sta
bilit și o serie de recorduri. 

mai clar, pentru că am ratat 
mult, dar la fel de bine 
puteam fi egalați pe final și 
nu se știe ce s-ar fi întâmplat 
în prelungiri. Publicul a cre
at o presiune fantastică, dar 
la final ne-au aplaudat cu 
mult fair-play”, comenta 
Karoly Gașpari, antrenorul 
FC CIP.

Astfel au fost legitimați un 
număr record de jucători 
(745) și s-au disputat 528 de 
partide în cele două divizii, 
fapt care a determinat F.R. 
Fotbal să includă fotbalul de 
amatori în programul de 
bază. Succesul acestor com
petiții pentru amatori a 
obligat FRF să organizeze un 
Campionat Național de Fotbal 
pentru Amatori la care 
municipiul Deva va fi re
prezentat, la Buzău, în perioa
da 22-24 iunie, de echipele 
Castelo și Avantaje.

Vara asta Cuvântul Liber te răcorește!

Ești abonat CL? 
Fiecare lună 
din 2007 îți 
aduce noi și 
noi câștiguri!
Continuă să faci parte 
din familia Cuvântul 
Liber, ca iar
noi te răsplătim r jntru 
fidelitatea ta! 2 iulie 
poate să te desemneze 
chiar pe tine 
câștigătorul unui

Fii Abonatul lunii IUNIE! 
Cu CL, e atât de simplu 
să câștigi! I

REGULAMENT: La acest concurs 
nu pot participa angajații S.C. 
Inform Media S R L. și nici rudele 
acestoia de gradele I și II. Extra
gerea se va desfășura la redacția 
Cuvântul Liber, in 2 iulie, ora 1'4 și 
se va face in mod aleator, din baza 
de date a abonatilor CL Relații 
supliment®? la tel. 211275. int 
S80f,

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
clprian.niarinut0ln1ormmedi4.ro
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• Tragedie. Un elicopter privat care 
făcea legătura între capitala statului Sierra 
Leone, Freetown, și aeroportul 
internațional din Lungi, s-a prăbușit, acci
dentul soldându-se cu moartea a 21 din 
cele 22 de persoane aflate la bord, între 
care și ministrul togolez al Sporturilor. 
Victimele erau suporteri ai echipei de fot
bal a statului Togo, veniți să-și susțină 
formația, care a jucat cu Sierra Leone, în 
cadrul calificărilor pentru Cupa Africii pe 
Națiuni.

La Ceahlăul
Piatra Neamț (MF) - 

Tehnicianul Viorel Hizo 
va antrena formația Ceah
lăul Piatra Neamț în 
următoarele trei sezoa
ne, numirea sa fiind 
confirmată, luni, de pre
ședintele Consiliului de 
Administrație al grupă
rii nemțene, Viorel Măs- 
tăcăneanu.

Schimbă
București (MF) - Por

tarul Emilian Dolha a 
declarat, luni, că a în
cheiat colaborarea cu 
gruparea Wisla Craco
via și că în scurt timp 
va decide pentru ce for
mație va evolua, el a- 
vând oferte din Polonia 
și Turcia.

Emilian Dolha (Foto: fan)

■■

Roger Federer
(Foto: EPA)

Extaz
Paris (MF) - Rusoaica 
Svetlana Kuznețova, 
calificată în sferturile 
de finală la Roland 
Garros, este impre
sionată de faptul că 
elvețianul Roger Fe
derer, „eroul ei", a 
numit-o jucătoarea 
lui preferată.
„Este cel mai frumos 
compliment care 
mi-a fost făcut 
vreodată. Roger este 
o legendă, visul meu. 
Este cel mai bun", a 
afirmat Kuznețova.

în ierarhia fotbalului 'V
București. (MF) - Echipa Rapid a căzut o 

poziție în clasamentul pe lima mai al Fede
rației Internaționale de Istorie și Statistică 
a Fotbalului (IFFHS), fiind a 29-a, în timp 
ce Steaua a urcat nouă poziții, de pe 77 pe 
68, iar Dinamo se menține pe același loc 31

Tamas
■ Fotbalistul spune că 
va rămâne la Celta Vigo, 
chiar dacă aceasta va 
retrograda.

București (MF) - Fundașul 
Gabriel Tamaș a declarat, 
luni, pentru publicația La Voz 
de Galicia, că dorește să ră
mână la Celta Vigo și în sezo
nul viitor, chiar în liga secun
dă dacă echipa spaniolă va 
retrograda, subliniind faptul 
că nu mai vrea să revină la 
formația Spartak Moscova, de 
unde a fost împrumutat.
Refuză Moscova

Tamaș a afirmat că nu a 
discutat cu oficialii de la Cel
ta despre situația sa, ci doar 
cu antrenorul Hristo Stoici- 
kov. „Vom vedea cum se va 
încheia sezonul, dar îmi este 
foarte clar că vreau să rămân 
la Celta și nu vreau să mă 
mai întorc vreodată la Mosco
va. Pentru mine, Rusia este 
un capitol închis. Antrenorul 
trebuie să vorbească cu ofi
cialii, iar apoi aceștia cu 
mine, atunci când se termină 
sezonul. Acum prefer să nu 
mă preocup de acest aspect, 
dar vreau să fie clar că îmi 
doresc să rămân. Nu m-ar 
deranja să joc în a doua ligă,
9 ț.«*»•*»•«»*»>»«<««**>»**««»««»»

Sunt încrezător că total va fi bine

Gabi Tamaș 

.................................................>5 
pentru că ar fi în ideea unei 
reveniri rapide în Primera. 
Mie îmi place totul la Vigo, 
atmosfera, orașul. De aceea 

",«u vreau să revin la Spar
tak”, a afirmat Tamaș.
Gol la „națională”

Gabriel Tamaș, autorul u- 
nuia dintre cele două goluri 
ale naționalei României în

Primele zece locuri ale acestui dșsMent sunt ocu
pate de următoarele formații»

1, FC Sevilla (Spania) 289 puncte
2. Chelsea tandra (Anglia) 285____________________ .
9. AC Milan (Italia) 271......... ~

4. Manchester United (Anglia) 270____________ ___
5. Colo Colo Santiago (Chile) 269________________ ■
6. FC Santos (Brazilla) 250_________________ ’
1. AS Roma (Italia) 238 _____________________ _
8. Liverpool (Anglia) 236 __________
9. Internazionale Milano (Italia) 233__________________
1 0. Espanol Barcelona (Spania) 231.

Ucraineanul Andrei Șevcenko a hotărât să își continue activitatea 
la Chelsea Londra (Foto: epa)

Alves poate alege Realul
București (MF) - Cotidianul 

As scrie, luni, că oficialii gru
pării Real Madrid au început 
tratativele pentru achizițio
narea fundașului formației 
FC Sevilla, Daniel Alves, care 
mai are însă oferte și de la 
AC Milan și Chelsea.

Potrivit As, vinerea trecută 
directorul sportiv de la Real 
Madrid, Pedrag Mijatovici, și 
Franco Baldini, s-au întâlnit 
cu impresarul fundașului, Jo
se Rodriguez Baster, pentru a 
discuta despre transfer. întâl
nirea a avut loc într-o discre
ție absolută, iar dacă Mijato
vici va continua la Real Ma

I Transfer. Internaționalul francez al
I echipei Olympique Marseille, Francii 

Ribery, a ajuns la un acord pentru un 
transfer la Bayern Miinchen pentru 
suma de 25 de milioane de euro, scrie, 
luni, cotidianul Bild, citat de AFP. 
Ribery va efectua joi vizita medicală.

(Foto: EPA) Românul riscă să fie dat afară de noul antrenor al lui Bursaspor
(Foto: EPA

este fidel galicienilor

Fundașul Celtei și al reprezentativei duce o luptă dură pentru rămânerea în primul eșalon al fot
balului iberic (Foto: EPA)

meciul cu Slovenia, a declarat 
că Celta are mai multă nevoie 
de goluri decât reprezentati
va antrenată de Victor Pițur- 
că, deoarece echipa galiciană 
se află în lupta pentru evita
rea retrogradării. „Pe Anoeta 
am fost aproape de gol, dar 
adevărul este că regret foarte 
mult că nu am fost capabil să 
înscriu până acum. Cred că 
această pauză este foarte 
bună pentru echipă, deoarece 
aveam nevoie de puțină va
canță. în cazul meu nu se 
aplică deoarece eu sunt la e- 
chipa națională și nu pot să 
mă bucur de ea, dar pentru 
restul este bine. Mă bucur că 
înainte să plec la națională 
am câștigat cu Betis, iar acest 

drid atunci Alves va deveni 
una din prioritățile grupării 
madrilene.

„Mai întâi, Real Madrid 
vrea să transfere un galactic, 
cum ar fi Cristiano Ronaldo 
sau Kaka, iar apoi Ălves va 
deveni un transfer-cheie pen
tru Real. Răspunsul agentului 
a fost clar: Alves a decis să 
plece la finalul sezonului de 
la FC Sevilla, iar Real Madrid 
este destinația sa favorită, 
deși mai are și alte oferte. El 
este dorit de Chelsea și AC 
Milan, care au luat legătura 
cu Baster pentru a începe ne
gocierile, dar răspunsul agen

lucru ne-a permis să conti
nuăm să sperăm. Acum, pe 
final de sezon, sunt puțin obo
sit, dar sunt încrezător că 
totul va fi bine”, a spus Ta
maș.

Fundașul român, care su
feră de pubalgie, a precizat că 
la finalul sezonului, după ce 
situația sa va fi clarificată, se 
va opera.
Calcule, calcule...

Gabriel Tamaș crede că da
că Celta va obține șase puncte 
în ultimele două meciuri, a- 
tunci va reuși să se salveze de 
la retrogradare. „Cred că Be
tis sau Athletic Bilbao se vor 
încurca, dar important este ca 
noi să câștigăm”, a afirmat

Șevcenko tot cu Chelsea
Milano (MF) - Atacantul 

ucrainean Andrei Șevcenko a 
declarat, luni, că va rămâne 
la echipa Chelsea Londra, 
deși în ultima perioadă s-a 
vorbit de o revenire la forma
ția AC Milan, informează a- 
genția Datasport.

„Rămân cu siguranță la 
Chelsea. Stau bine la Londra 

tului a fost clar: până la în
cheierea campionatului Spa
niei nu se va vorbi de viitorul 
jucătorului urazilian”, serie As.

Totuși, confom As, Baster a 
acceptat să discute cu oficialii 
de la Real Madrid deoarece 
are relații foarte bune cu Mi
jatovici și Baldini după trans
ferul lui Diarra la madrileni.

Alves și-a prelungit con
tractul cu FC Sevilla la înce
putul sezonului până în 2012, 
iar Clauza de reziliere este de 
60 de milioane de euro, dar 
Real Madrid vrea să plătească 
pentru el între 20 și 30 de mi
lioane de euro. .

Daniel Pancu, afară?
București (MF) - Noul an

trenor al echipei Bursaspor, 
Bulent Korkmaz, se gândește 
să renunțe la serviciile jucă
torului Daniel Pancu, dar în
că nu a luat o decizie deoare
ce românul mai are doi ani de 
contract cu gruparea din pri
ma ligă turcă, informează co
tidianul Olay.

„Există informații că Bu
lent Korkmaz nu l-ar vrea pe

Tamaș.
întrebat ce spun coechi

pierii săi de la națională des
pre situația de la Celta, Tsd 
maș a răspuns: „Am vorbit cu 
Roșu și cu Contra și mi-au 
spus că nu își explică acest 
lucru, deoarece avem o echi
pă bună”.

Tamaș a spus, în glumă, că 
i-a reamintit lui Contra că în 
ultima etapă Celta va întâlni 
pe Getafe. „Am vorbit cu el și 
i-am spus că atunci va trebui 
să se odihnească deoarece 
apoi are de jucat finala Cupei 
Spaniei”, a spus Tamaș râ
zând, iar apoi a adăugat: „Mai 
întâi să câștigăm cu Atletico 
Madrid și apoi va veni Ge
tafe”.

și sunt fericit. Am avut ne
voie de timp să mă acomodez, 
iar sezonul viitor îl veți vedea 
pe adevăratul Șevcenko. Am 
avut mari probleme în prime
le luni după transferul la 
Chelsea, deoarece trebuia să 
mă acomodez la noul meu 
club, la o nouă viață, la un stil to
tal diferit”, a spus Șevcenko.

Destinația favorită a brazilianu
lui pare să fie gruparea din 
Capitala Spaniei (Foto: epa)

Daniel Gabriel Pancu, care în 
acest sezon nu prea a dat ran
dament. însă, pentru că Pan
cu se află în continuare sub 
contract, deocamdată nu s-a 
luat o decizie definitivă”, no
tează jurnalul din Bursa.

Bursaspor, echipă la care 
evoluează și Cornel Frăsinea- 
nu, a terminat ediția 2006 
2007 a campionatului Turciei 
pe locul 10.
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S.C. HABITAT 
CONSTRUCT SRL

antreprenor în 
construcții, 

specializată în finisaje 
exterioare și inte
rioare, angajează

muncitori calificați 
și necalificați
Salariu atractiv, 

seriozitate, respect. 
CV-urile se trimit la 

fax: 234385, sau 
232392. Informații 
suplimentare la tel.

0744.570005.
(97035)

• semidecomandate, zona Micro 15, Aleea 
Streiului, gresie, faianță, termopane, centrală 
termică, parchet laminat, tel. 0726/267686. (T)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 130.000 lei. Tel. 0254/223336. (T)
• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(AO)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (AO)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică ocupabile imediat, preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(AO)
• decomandate, haJcon, centrală termică 
gresie, faianță parchet, totul nou, etaj 3 di n 4,55 
mp, Dorobanți, preț 150.000 lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, centrală termică, balcon, 
termopane, totul nou, etaj 1, zona loan Corvin, 
preț 51.000 euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• Zamfirescu, et 2, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță balcon închis, termopane, CT, 
preț 158.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, parter, semidec., amenajări deosebite, 
izolat exterior, preț 30.000 euro, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Carpați, parter, amenajat, baie amenajată 
parchet, ușă metalică, preț 124.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Minerului, et 4. semidec., balcon, parchet, 
gresie, amenajat, preț 95.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• b-dui Decebal et 1. dec, contorizări, balcon, 
amenajări deosebite, preț 155.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• ultracentral, bkL Decebal, etaj 2, decoman
date, cu balcon, termopan, centrală termică 
modificat preț 52.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702.0254/232808. (A4)
• zona Lie. Auto, etaj 3, cu 2 balcoane, 54 mp, 
contorizări, bucătărie mare, fără modificări, preț 
155.000 ron, negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095,0254/232808.  (A4)
• urgent decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 2 
balcoane, tip logie, bine întreținut contorizări, 
vedere la bulevard, fără modificări, igienizat, 
preț 42.000 euro negociabil, tel. 0730/474275. 
0788/165702.0254/232808. (A4)
• urgent decomandate, 54 mp, zona Decebal, 
etaj 1, cu balcon, contorizări, fără modificări, 
preț 150.000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095,0254/232808. (A4)

SC MINIHOTEL SHE. cu sediul în localitatea Orăștie, 
str. Nlcolae Bălcescu, nr. 30, anunța depunerea solicitării 
pentru elfoerarea autorizației de mediu pentru obiectivul 
„SC MINIHOTEL PENSIUNE” situat in localitatea Orăștie. 
str. N. Băkescu. Informații se pot obține la sediul APM 
Hunedoara, zilnic, între orele 08.00-16.00.
Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen 
de IO zfle lucrătoare de la data anunțului.

. <97524)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

DIN JUDEȚ!!!

Remedii
FARMACEUhCA REMEDIA SA

Aducem la cunoștința acționarilor
Societății Comerciale Farmaceu

tica Remedia SJL din DEVA
că distribuim dividende pentru anul 2006, 

Sumele cuvenite se pot ridica, zilnic, de luni 
până vineri, de la casieria unității din DEVA, 
Str. Dorobanților, nr. 43, în baza actului de 
identitate valabil (program casierie: 8-11). 
Sumele pot fi virate și în cont bancar sau 
expediate prin mandat poștal. în aceste 

situații vă rugăm să completați datele nece
sare în scrisoarea cu răspuns plătit care va 

însoți plicul cu corespondență Remedia 
adresat dvs. și să trimiteți copii după 

documentele solicitate.
Vă așteptăm!

(97528)

• 50 mp, decomandate, zona Mărăști, centrală 
termică bucătărie mare modificată, parchet, 
gresie, faianță preț 138.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275, 0788/165702. 0254/232808. (A4)
• str. Zamfirescu, cu intrări separate, bloc de 
cărămidă balcon, ocuabil repede, preț 145.000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0788/165703, 
0254/232808. (A4)
• urgent 52 mp, zona Mărăști, balcon mare, 
contorizări, parchet, bucâtăne modificată cu 
gresie, faianță vedere pe 2 părți, ocupabil azi, 
preț 38.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0740/535095,0254/232808. (A4)
• semidec, amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil imediat etaj inter
mediar, zona Trident Deva, preț 97.000 lei neg., 
tel. 212.141. (A9)
• dec, camere parchet, etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231800. (A9)
• semidec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, zonă centrală parchet termopane. 
modificat merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zona ikM Decebal, Piață Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în fincție de ofertă tel 
211587.0745/786578. (A0)
• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent Deva, plata imediat Tel. 0254/215212. 
(Al)

romimo.ro

IMPORTANT pentru 
ACȚIONARII REMEDIA!
________________________________________________________ METRO

Liderul mondial pe segmentul cash&carry angajează pentru magazinul din SIBIU:

CONSULTANT CLIENTI
(cod ref.; CC - SB)

orientare către cerințele pieței și ale clientului? 
capacitate de comunicare, spirit organizatoric?
dinamism și spirit de inițiativă?
disponibilitate imediată pentru activitatea operativă (de teren) și autoturism propriu? 
domiciliul stabil in județul Hunedoara?

Al:

îți dorești:
• să-ți desfășor! activitatea într-un mediu dinamic șl motivant?
• să lucrezi într-o echipă de tineri profesioniști?

Atunci noi îți oferim șansa:
• unei cariere într-o companie de succes
• unei instruiri teoretice si practice la standarde internaționale

Dacă ești interesat de oferta noastră, trimite un Curriculum Vitae prin e-maii la resurseumane@metro.ro, prin site-ul 
nosfru www.metro.ro, prin fax la (0269) 208198 sau pe adresa METRO Cash&Carry, Magazin Sibiu, Șos. Alba lulia, 
nr. 79 A, în atenția Departamentului Resurse Umane, menționând codul de referință corespunzător.

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, Dorobanți, etaj 1,90 mp, decomandate, 
modificat occidental, 2 bă, totul nou, preț 
185.000 lei. Tel. 0722/968910. (T)
• urgent Deva, zona Dorobanți, cu îmbunătățiri, 
preț 60.000 euro. Tel. 0766/511257,0354/103108, 
după ora 16. (T)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat termopane, 
tâmplar ie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• semidecomandate, centrală termică, 
termopane peste tot, balcon, parchet, etaj 1, 
zona Minerului, preț 43.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• Deva, etaj 3 din 4, zonă centrală balcon închis, 
parchet contorizări complete, preț 164.000 lei. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, contorizări, parchet etaj
2, zona Dacia, preț 85.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• regent, zona Liliacului, dec., 2 băi, contorizări, 
preț 51.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zonal. Creangă 2 băi, ameanjări ultra
moderne, preț 68.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• wgent, zona Micro 15, et 1, amenajări 
moderne, centrală termică geam termopan, 
gresie, faianță parchet preț 115.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• regent, zona Dorobanți, st=90 mp, et 2, dec, 2 
băi, balcon, amenajat ultramodern, preț 72.000 
euro, teL 0740/013971. (A2)
• mea arida, cu balcon mare, termopan, yesie. 
Taanța, pâncna, centrata u^iiBCd. zona ■xșuta, 
preț 155J00 ron negodaM. teL 073Q/474275 
0788/165703,0254732808. (A4)
• etaj 1, bkL Decebal 2 băl 2 balcoane, 
termopan, parchet gresie, faianță vedere în 2 
părți, preț 64800 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0786/165702,0254/232808 (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet bine întreținut mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703,0740/535095,0254/232808. (A4)
• zona Mihai Viteazul, etaj 2, decomandate, 2 
balcoane, termopan, parchet ocupabil repede, 
posibil și cu mobilă preț 66.000 euro negociabil, 
tel. 0723/251498,0788/165702, 232808. (A4)
• decomandate, zona Hotel Deva, 2 băi, cu
centrală termică parchet, gresie, faianță bine 
întreținut, modificări, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165703, 0740/535095,
0254/232808. (A4)
• zonă uttracentrală etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel.
231.800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 231800. (A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon 0254/613.366.0788/040.490. 
(A10)
• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578,211587. (A0)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dec, sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(A9)
• urgent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317314. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

■ decomandate, Deva, zona împăratul Traian, 
etaj 2, parchet, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică boxă și garaj sub bloc, st 112 mp, preț 
93.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică hol centra), 2 
băi, balcon închis, preț 48.000 euro. Tel. 
0740/210780. (Al)
• iWrmnnirid», mdiaU termică 2 băi, balcon, 
boxă parchet gresie, faianță etaj 2, zona 
Dorobanți, preț 250800 let TeL 0745/639022. 
0728316798 (Al)

• urgent, zona I. Creangă 2 băi, 2 balcoane, et 2, 
preț 65.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• Bd. 22 Decembrie, et 2,120 mp, dec., 2 băi, 
faianță gresie, termopane, centrală termică 
parchet laminat, balcoane mari, boxă, preț 
82.500 euro. tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, et 2,2 băi, amenaiat, centrală 
termică gresie, faianță parceht boxă preț 
65.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, zona Romtelecom, 125 mp, cu 
2 băi. 2 balcoane, centrală termică parchet 
gresie, faianță bine întreținut modificări, preț 
81.000 euro negociabil, tel. 0788/165702, 
0745/302200,232808 (A4)
■ decomandate, zona Eminescu, 100 mp, cu 
centrală termică, parchet, bine întreținut fără 
modificări, preț 205.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703, 0254/232808. (A4)
• semidec- amenajat stil occidental (gresie, 
faianță CT, termopane), ocupabil imediat etaj
1, zona Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg., tel.
231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă centrală 
termică camere cu parchet baie cu geam, bloc 
de cărămidă preț 160000 ron negociabil, tel. 
211587,0745/253662. (A0)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• 5 camere, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 150 
mp, centrală termică termopane. occidental, 
plus garaj, preț 97300 euro. Tel. 0722/564004 
(Al)

Vând case, vile (13)

• Deva, R+L 3 camere, baie, bucătărie, și teren 
1600 mp, ocupabilă imediat apă gaz, canafizare, 
preț 100300 euro. Tel. 0722/564004 (Al)
• regent, ki Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg., tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• ki Sânttfiakn, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
e Musaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• casă + teren 5 ari, Crișcior, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, com. Bucureșci, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• șură grădină, 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• cute, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• In Rom, dealul Taului, Brad, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 5 camere + dependințe, corn. Ribița, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr casă (14)

• în Deva, zonă bună și accesibilă curte, 
grădină de preferat construcție după anii 70, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• regent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 0254/215212. (Al)

Vând garsoniere (19)

• Brad, zsnă centrală etaj 2, ocupabilă imediat 
Deva, tel. 0254/228564 sau Timișoara 
0256/473148. (T)
• Deva, Mi ktiniu, 34 mp, amenajată mobilată 
bioc rchis cu termopan, parchet gresie, faianță 
preț 78300 lei TeL 215212. (Al)
• decamaedatt, M mp, balcon închis, gresie, 
faianță zona Opera, etaj intermediar, preț 944)00 
lei, negodabiL Tel. 0742/019418. (Al)
• MreMsMMaMLeMtortzM balcon închis, 
ocupabilă imediat preț 78.000 lei. Tel. 
0740/210780. (Al)
• sanMecomandată, contorizări, balcon închis, 
mobilată preț 65.000 lei. Tel. 0740/210780. (Al)
• dec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
suprafață peate 35 mp, zona bd. Decebal, preț 
110.000 RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• dec, bucătărie, baie, hol, contorizări, zonă 
centrală preț 110.000 RON, neg., tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
gaz 2 focuri, balcon, zona Mărăști, preț 87.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
etaj intermediar, zona I. Maniu, preț 77.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec, amenajată, mobilată zona Gojdu, 
preț 20300 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• zona Dada, confort 1, etaj 3. bloc de cărămidă 
cu convector, termopan, parchet gresie, faianță 
modificări la cameră sau la schimb cu aparta
ment, 2 camere, în zona Gojdu, se oferă 
diferență preț 72,000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702.0254/23280& (A4) 
«zonă centnd/piață cu balcon, vedere 
panoramică contorizări, parchet merită văzută 
preț 83.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
■ zona Deceb 38 mp. contorizări totale, cu 
balcon mare închis, fără modificări sau 
amenajări, preț 95.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703, 0740/535095,0254/232808.  (A4)
• zona Gojdu, 28 mp, etaj 1, decomandată 
contorizări, repartitoare, bloc de cărămidă preț 
80.000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095,0254/232808 (A4)

ANUNȚ LICITAȚIE
Casa da InsolvMțA Transilvania SPRL

LICHIDATOR AL S.C. CA5TIG0 BUJOREANU
PRODCOM SJLL DEVA - In faliment

în vederea valorificării Imobilului - construcții și teren situat în
Bîrcea Mică, în suprafață de 15.187 mp, la prețul de 190.000 
lei+TVA.

Licitația va avea loc în data de 11 iunie 2007, ora 12, la sediul 
lichidatorului din Cluj Napoca, str. C. Brâncuși, nr.174, et.1, jud. 
Cluj.

în caz de neadjudecare, licitația se va relua în datele de 
18.06.2007, 25.06.07, 2.07.2007 și 9.07.2007, la aceeași oră.

Ofertanții sunt obligați să se prezinte la sediul lichidatorului cu 
cel puțin 24 de ore înainte de data organizării licitației, în vederea 
depunerii ofertei de cumpărare, a cauțiunii reprezentând 10% din 
prețul de pornire a licitației, precum și pentru achiziționarea regu
lamentului de organizare a licitației și a caietului de sarcini.

Informații la tel. 0264-433527.

I
I
i
I

• zona Trident, 40 mp. decomandate, modificări, 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
preț 75.000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498,0254/232808. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)

• în Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă tel. 211587,0745/786578. (AO)
• zona Mărăștiul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (AO)
• dec,, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• Iha teren pe DN7, la șosea, lângă restaurantul
Pacific, toate utilitățile. Tel. 0767/048633. CD

• Z7N mp teren pe Ma de centură. TeL 
0748X2BK3. (6/136)

• Hațeg, 3200 mp, ideal construcție casă 
preț 9 euro mp, negociabil. Tel. 0747/227972. 
(2/2805)

• Intravilan Deva, Aleea Cascadei (Prelungirea 
Vulcan), 2579 mp, preț 20 euro mp. Tel. 
0721/440271. (T)
• Simeria Veche, intravilan 3600 mp, cu pomi 
fructiferi și șură mare, acces la toate utilitățile, 
telefon 261786. (T)
• vând grădină în Brad. str. Decebal, intravilan, 
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, informații la 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. CD
• mai multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• hrtravian, Deva, zonă rezidențială 4 parcele, 
600 mp parcela, fa 20 m, utilități, preț 35 euro mp. 
Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan in Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități în zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231300,0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, zona Zăvoi, S 2600 mp, MP 
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent tel. 0745/511.776. (A9)
• regent, intravilan în Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

g-4£

romimo.ro
mailto:resurseumane@metro.ro
http://www.metro.ro
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Detalii la 930, gratuit din rețea, în magazinele noastre sau pe www.romtelecom.ro. 
♦Promoția este valabilă până la 31 august 2007. Telefonul se oferă în limita stocului disponibil.

http://www.romtelecom.ro
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UNJRR. CJ ÂARAD și EUROTIM 
Douăbilcte'transport Germania - PLETL 
Șccîlasi^are gratuita - Auto Expert Onciu

Jo>,xVineri, Sâmbătă, 
^Xorele; 11-19 

Du»nînică,oîR«d_. 10-16

Târg internațional de transporturi profesionale^itiengjfefoviare. servicii conexe, logistica, salon auto

Porooiir

BOROMIR IN0 SRL 
MOARA DEVA

Angajează:
■ manipulanți marfă;
■ facluriste;

Se oferă:
■ salariu atractiv, bonuri de 

masă;
h, Relații la tel:

0741.119.090

Decese (75)

• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 03ha,DNl, la 5 km distanță de Metro-Ploiești, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• pădure, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță, la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490.

«iWBvilan. Orăstie, 1000 mp, pe șoseaua 
națHFială, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 

(AU)

• imobil in Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă, hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• ugent, hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 2 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă, ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• In Deva, zonă centrală, $-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)

Vând alte imobile (27)

Cumpăr teren (22)

• hală și construcție parțial finisată, lângă RAR; 
vând mobilă veche, aragaz Bosch nou, prelată 
cu schelet metalic 60 mp, boiler apă caldă, pe 
gaz, preț negociabil. Tel. 0723/514133, 

254/235570. (T)

• 3000 - 4000 mp teren, cu sau fără 
construcție, în județul Hunedoara sau 
împrejurimi și 20 - 30 ha teren arabil. Tel. 
0744/646806,0721/869392. (3/1.06)

Imobile chirii (29)

• intravilan în Deva, pentru construcție casă, 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (AO) 

(*“4 ha teren- intravilan, la șosea, Deva-sau, 
mieria, plata imediat Tel. 0254/215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, parter cu intrare din stradă, 70 mp, totul 
amenajat, preț 50.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• hală In Deva, zona Industrială, S-2400 mp, : 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț neg, tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)

• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
’Wa împăratul Tratanîmois'latiiaragazi'frigi^r, s

tv, preț 140 euro/lună. Tel. 0722/564004. CD
• ofer spre închiriere spațiu 32 mp, termopan, 
centrală, grup sanitar, pretabil pentru cabinet, 
sediu firmă, Bdul 22 Decembrie, în spatele Banoi 
Transilvania, peț 400 etnVkxă TeL 0723/227569: 
(T)

I
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ATCOM ALBA Societate Cooperativă Meșteșugărească, 
cu sediul în Alba lulia, str. S. Bărnuțiu nr. 5, jud. Alba, anunță 
vânzarea prin licitația deschisă cu strigare a activului 
AUTOSERVICE, imobil situat în orașul Gmpeni, str. Valea Bistrei (la 
intersecția DN: Gmpeni - Alba lulia cu Gmpeni - Turda).

Licitația va avea loc la punctul de lucru din Gmpeni, Str. 
Meșteșugarilor nr. 2, în dala de 19.06.2007, ora 11, în condițiile 
stabilite în Caietul de sarcini. în caz de neadjudecare, licitația va fi 
reluată săptămânal până în data de 3.07.2007.

Imobilul în suprafață construită de 650 mp poate fi utilizat și ca 
depozit, spațiu comercial sau de producție. Total suprafață teren: 
2416 mp.

Caietul de sarcini se află la sediul societății.
Alte informații la fel. 0258/811352 sau 0258/771344.

(97449)

în orașul nostru se află acum Măicuța Ana, hărăzită 
de Dumnezeu cu puteri benefice.

Prin puterea mâinilor și a rugăciunilor sale la Isus și 
Maica Domnului, ea alungă blestemele și aduce liniștea în 
casele celor blestemați de soartă.

Georgeta, aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana că mi- 
a dezlegat cununiile și m-a ajutat să mă căsătoresc.

Mă numesc Ramona și aduc mulțumiri Măicuței Ana 
că mi-a salvat firma de la faliment și mi-a adus spor în 
afaceri.

Mă numesc Sabina și aduc mii de mulțumiri Măicuței 
Ana că m-a ajutat să mă împac cu soțul.

Măicuța Ana poate rezolva orice problemă legată de 
farmece, blesteme sau vrăji. Ea scoate argintul viu în 24 
de ore. Poate lucra la distanțe foarte mari, chiar și prin 
telefon. Tel. 0746/387.809.

• ofer spre închiriere hală industrială in 
Brad, Str. Moților, amenajată, 700 mp folosi- 
hili plus birouri super dotate; bar, 
spălătorie auto, noi, cu toate dotările afe
rente, fose septice, nisipator, separator 
grăsimi TeL 0729/942066, 0728/078090. 
(6/294)5)

• ofer spre închiriere garsonieră mobilată și 
utilată, renovată recent, frumos amenajata, 
zona Dacia-Carpați, preț 450 lei/lună plus 
garanție 1 lună. Tel. 0722/836123. (T)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• apartament 4 camere, et. 1, zonă centrală 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală minim40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)
• ofer pentru închiriere garsonieră în Deva, 
complet mobilată preț 100 euro/lună. Tel. 
215212. (Al)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, mobilat complet, preț 150 euro/lună Tel. 
215212. (Al)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, Deva, semimobilat, aragaz, 
frigider, centrală termică termopane, aer 
condiționat, preț 170 euro/lună Tel. 0726/710903. 
(T)
• apartament 3 camere, dec., mobilat, centrală 
termică preț 300 euro, tel. 221712,0724/305661.

■ (A2)
• Progresul 2 camere, mobilat, garaj, preț 250 
euro, neg, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 2 camere, mobilat, centrală termică zona 
pieței preț 180 euro, tel 221712 0724/305661. 
(A2)
• 3 Ctaare, dec, mobtat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru binx/i (intrare din stradă), 
zona Bătoesin Deva, preț 350 ewoAriă neg. teL 
ZL2J41,0745/511.776. (A9)
• aareaapțS434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel 
231300,0740/317314. (A9)
• 9-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231300,0740/317314. (A9)
• haH.S-500 mp, H 35 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231300,0740/317314. (A9)

Companie 
internațională oferă 
oportunitatea unei 
cariere de succes în 
domeniul serviciilor 
financiar-bancare și 

recrutează pentru Deva
CONSILIER 
VÂNZĂRI 
CREDITE 

Așteptăm CV-ul dvs. și 
o scrisoare de intenție 

până la data de 10 iunie 
2007 la numărul de fax: 

0254/212440 sau pe 
adresa de 

e-mail: 
manuela.kiss@citi.com

■Kr«>l

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând placă video Ati Radeon 9550 Dual View,
256 Mb/128 bytes/Asus, garanție 18 luni, preț 180 
lei. Tel. 0724/884898. (T)

Electrocasnice (56)

• vând combină frigorifică, aproape nouă, 
7001ei; tv color 250 lei, aspirator mare praf- 
apă 400 lei, măsuță sticlă 90 lei, fax 
cerneală 300 lei, covor persan 100 lei, calcu
lator Pentium + imprimantă 600 lei. Tel. 
Deva, 0752/206785. (4/4.06)

Altele (61)

• cumpăr lăzi și paleți de plastic, deșeu. Tel. 
0723/301857. (T)
• vând centrifugă de stors miere, lăzi de stupi 
cu rame. Tel. 0254/223497. (T)
• vând geanui in 3 canate 150/135, cu roletă, 
preț !a vedere. Tel 0254/223889. CD
• vând setai de 2 3 sau 4 lacăte cu aceeași 
cheie, import Germania Abus. TeL 0723/227569 
(T)
• vând uninfe Wăndproof de damă și bărbați. 3 
ani garanție. Tei. 0723/227569. (T)

. • vând wgent cântar 100 kg, 500 lei; ladă 
frigorifică 15/1 m. înălțimea 1 m, cu

' geamuri culisarrte orizontale, 1000 lei; fax 
nou pe cerneală calculator + imprimantă 
pe ace, 700 lei, Deva Tel. 0752/206785. 
(4/4.06)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, A.F. 1991, în stare f. bună de 
funcționare, închidere centralizată, radio- 
casetofon, acte la zi, preț 27 mii., negociabil, tel. 
0724/012735.(T)

Auto străine (37)

• vând Opel Corsa C, 973 cmc, af 2002, CD, trapă, 
recent adus, impecabil, preț 5550 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/455092. (T)
• vând Renault Twingo 1,2 i, af 2000, recent 
adus, impecabil, preț 3950 euro, negociabil. Tel. 
0723/455092. (T)
• vând Skoda Fabia, af 2004, motor 1,2 benzină, 
euro 4, de 5 zile în țară, toate actele la zi, 26.000 
km, carte service, preț 6650 euro. Tel. 
0723/270348. (T)

Piese, accesorii (42)

• vând piese de schimb noi si folosite la 
prețul de 2£ lei/kg +tva pentru tractor U 
650, U1010; buldozer S1500, S 650; combine 
Sema 110, C12, CP12, C14, E 280; windrover; 
piese balotat; saviem etc. Informații tel. 
0788/029510,0254/244407.  (2/406)

Pierderi (62)

• Pierdut carnet de asigurat pe numele Jorza 
loan. Se declară nul. (nr. 1/04.06.2007)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania și 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dimatizate, modeme. TeL 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835. (7/2405)

• Nou!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)
• transport mobilier cu auto de 1,21 și 14 mc 
volum; asigur demontare și încărcare la mutări. 
Tel. 0254/225578,0744/934462,0726/551701. (T)

QUANTUM S.P.R.L. DEVA, lichidator al COMPPIL S.A. 
DEVA și CASA DE INSOLVENȚĂ TRANSILVANIA, lichidator al 
S.C. REMAT S.A., anunță vânzarea activului INCINTĂ DE 
PRODUCȚIE situată în Deva, Str. Griviței, nr. 37, jud. Hune
doara, cu suprafață teren 8.768,95 mp și suprafață construită 
1.958,53 mp. Prețul de pornire a licitației este de 1.659.254 
lei.
Vânzarea va avea loc prin licitație publică cu strigare, în data de 
14.06.2007, ora 11, la sediul QUANTUM S.P.R.L. din Deva, str. 
Mărăști, bl, D3, sc. 4, ap. 44.
Garanția de participare la licitație este 30% din valoarea 
activului. Ofertanții vor depune, până în preziua ținerii licitației, 
ora 16, la sediul lichidatorului, documentele prevăzute în caietul 
de sarcini, care se achiziționează de la QUANTUM S.P.R.L. Deva 
Licitația se va repeta în datele de 21.06,2007 și 28.06.2007, în 
aceleași condiții.
Informații la telefoanele: 0254-231.680, 0730009907, 
0730009901. Persoane de contact: Alic Deli-Maria și Paralescu 
loan.

Duminică 3 iunie s-a stins din viată 
cea care ne-a fost cea mai bună mamă 
și bunică

CRISTINA OPREAN
Te vom păstra mereu în 

sufletele noastre.
Fiul Samuel cu familia

(5/04.06)

Salariatii Muzeului Civilizației Dacice și Romane 
Deva sunt alături de colegii lor Eugen și Adriana 
Pescaru în greaua încercare prin care trec la 
dispariția celui care a fost

IOAN PESCARU
tată și socru. Să-i fie țărâna ușoară!

Oferte locuri de muncă (74)

• angajez personal: zidar, instalator, zugrav, 
dulgher, firmă româno-spaniolă Tel. 
0721/823383.(2/30.05)
• ICAS Simeria organizează concurs pentru 
ocuparea posturilor de economist și casier, în 
data de 8 iunie 2007, ora 9,00. Relații la tel. 261254. 
(4/29.05)
• SC Danielle Company SRL cu sediul în Deva, 
str. Rândunicii nr. 6, angajează tricoteri și 
mecanici pentru mașini de tricotat, tel. 
0745/231867. (4/21.05.2007)
• SC Dava SRL Deva angajează barman cu expe
riență, Tel. 0746/262852. (6/1.06)
• societate comerciaJă cu sediul în Deva, 
atestată Electrica și ANRE angajează inginer 
profil electric, deservent TAF, electricieni și 
muncitori necalificați pentru lucrări de rețele 
electrice. Tel. 0254/223210,0722/254863. (11/1.06)
• inspector asigurări, Lupeni, 1 post, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• inspector de specialitate administrația 
publică Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16

(3/4.06)

• instalator apă canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• instalator apă canal, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• instalator încălzire centrală și gaze, Hune
doara, 1 post, data limită30.06. Tel. 213244, orele 
9-16.
• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• instructor auto, Hunedoara, 1 post, data limită 
10.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• izolator lucrări speciale, Hațeg, 2posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș construcțS metalice și navale, Hune
doara, 3 posturi, data limită 25.07. Tel. 213244, 
orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Brad, 1 post, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 8 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.

Spitalul General CF Simeria,
cu sediul in Simeria,; 

în termen de F5 zt/e 
ziar, concurs pdtfâta 
vacante:. ;

intiet anunțului in 
viitoarelor posturi

Dosarele se depun, în Rmshhvde IO (zece) zile de la 
publicarea anunțului, IdCoii^partimentul RUS.

Informații privind înscrîeră&șitematica se obțin de la 
sediul unității sau la tel. 0254/260681.

| Societate comercială angajează:

Asistent manager Conducător auto TIR
Cerințe: Cerințe:

- Cunoscător limba engleză avansat - Vârsta 25-40 de ani
- Vârsta 20-35 de ani - Domiciliul în jud. Hunedoara

- Operare PC - Permis B. C. E.
- Comportament plăcut în relațiile - Disponibilitate la program pre-
de serviciu lungit
Se oferă: Se oferă:

- Pachet salarial motivant - Pachet salarial motivant
- Telefon mobil - Telefon serviciu

- Specializare transport intern și

Aaent vânzări internațional

Cerințe:

- Studii superioare/medii Conducător auto
- Vârsta 23-35 de ani distribuție
- Domiciliul în Deva sau împrejurimi Cerințe:

- Experiența constituie avantaj - Permis B. C. E.

- Disponibilitate la program pre- - Vârsta 20-35 de ani
lungit - Disponibilitate la program prelungit
Se oferă: Se oferă:

- Pachet salarial motivant . - Telefon mobil

- Telefon mobil - Pachet salarial motivant s,

- Autoturism de serviciu £

Lăcătuș mecanic
Barmani, osnătari: Se oferă-, pachet salarial pe măsura

- Sezonier
efortului depus.

C.V.-urtte se transmit până la data de 15.0fi.20D7 la fax 0254-219300
sau la adresa de e-mail metcomemet.com.ro.

mailto:manuela.kiss@citi.com
metcomemet.com.ro


• Altercație. Cântărețul Justin Timber- 
lake, aflat în Marea Britanie unde susține 
o serie de concerte în cadrul turneului 
său european, a fost implicat într-o alter
cație cu un client al hotelului unde s-a 
cazat împreună cu iubita sa, actrița Jessi
ca Biel. Un tip l-a insultat iar el l-a 
îmbrâncit. Tipul a aruncat în el cu o sticlă 
de cola și l-a lovit deasupra ochiului.

Paris Hilton, în detenție

Cartea Recordurilor. {Foto: EPA) 1

.. <...J

Grindină la 
Sofia

Sofia (MF) - Capitala 
bulgară Sofia a fost afec
tată duminică de o ploaie 
torențială care s-a trans
format în grindină și a 
determinat întreruperea 
alimentării cu energie 
electrică, a perturbat 
recepționarea posturilor 
de televiziune și a îngre
unat traficul rutier. 
Șoferii au încercat să își 
ducă mașinile în zone 
adăpostite, după ce ploa
ia s-a transformat în 
grindină. Străzile și bule
vardele au fost inundate.

Ca în „Star Trek"
Paris (MF) - O echipă 

de cercetători austrieci a 
stabilit un nou record, 
144 km în transmiterea 
de informații utilizând 
tehnologia teleportării 
cuantice, potrivit unui 
studiu publicat în revista 
Nature.

Kevorkian (Foto: epa)

■ Starleta „s-a cazat" la 
un centru de detenție 
din Los Angeles pentru 
23 de zile.

Los Angeles (MF) - Paris 
Hilton, moștenitoarea cele
brului lanț hotelier, s-a predat, 
duminică, autorităților de la 
un centru de detenție din Los 
Angeles, unde își va ispăși 
pedeapsa primită pentru că a 
încălcat restricțiile eliberării 
condiționate și s-a urcat la 
volan deși avea permisul sus
pendat. Știrea a fost confir
mată de avocatul starletei.

Pedeapsa lui Paris Hilton 
(26 ani) a fost redusă de la 45 
la 23 de zile pe motiv de bună 
purtare. înainte de a se preda, 
Hilton a fost prezentă a cere
monia de decernare a premi
ilor MTV Movie unde a fost 
ținta ironiilor. Paris a declarat 
reporterilor că îi este foarte 
frică, dar că este pregătită 
să-și ispășească pedeapsa. Ea 
va sta într-un modul cu 12 
celule care sunt locuite de câte 
două prizoniere.

Centrul de detenție din Lyn
wood, California, care

Summitul G8 din Germania

„Doctorul 
Moarte"
Michigan (MF) - Jack 
Kevorkian, supranumit 
și „Doctorul Moarte", 
controversatul medic 
american care a exe
cutat zed de euta- 
nasieri umane în anii 
1990, a fost eliaerat 
w* ri drrineață, cki 
Wfcoarea Michigan. 
Kevorkian (79 ani) a 
stat închis opt ani 
pentru crimă de 
gradul doi după ce 
s-a filmat în timp ce îi 
administra medica
mente letale unui 
bărbat de 52 de ani, 
din Detroit, bolnav de 
scleroză laterală 
amniotrofică (Boala 
Lou Gehrig).

Berlin (MF) - Summitul G8 
desfășurat în perioada 6-8 
iunie, în cadrul căruia liderii 
celor opt țări cele mai indus
trializate din lume (Statele 
Unite, Germania, Japonia, 
Marea Britanie, Italia, Canada, 
Franța și Rusia) vor discuta 
despre modalitățile de comba
tere a încălzirii climatice, va 
produce 30.000 de tone de 
emisii de dioxid de carbon, 
arată un studiu publicat 
duminică și citat de Reuters.

Au câștigat MTV Movie Awards

PUII de emu (Dromaius novaehollandi- 
ae) aparțin Academiei de Agricultură 
din Szczecin, Polonia. (Foto: epa)

■ „Pirații din Caraibe" 
au dominat ediția din 
2007 a premiilor, care a 
avut loc duminică.

Los Angeles (MF) - „Pirații 
din Caraibe: Dead Man's 
Chest” au dominat ediția cere
monia de deecrnare MTV 
Movie Awards, care a avut loc 
la Gibson Amphitheater în 
Universal City, după ce a doua 
parte a francizei a câștigat pre
miul pentru cel mai bun film 
iar Johnny Depp a primit pre
miul pentru cel mai bun actor. 
Depp s-a alăturat producătoru
lui „Piraților din Caraibe”, 
Jerry Bruckheimer, pentru a 
accepta premiul Golden Pop
corn. Printre ceilalți câștigători 
ai ediției s-au numărat Mike

Colecție unică de scrisori
Lausanne (MF) - Una dintre cele mai mari 

colecții de scrisori istorice a fost descoperită 
în spălătoria unei vile din Elveția și va fi 
scoasă la licitație de casa Christie's, la Lon
dra, pe 3 iulie. Colecția cuprinde aproxima
tiv 1.000 de documente colecționate pe par
cursul a 30 de ani de un bancher austriac. 
Din colecție fac parte scrisori redactate de 
fostul premier britanic Winston Churchill, 
Petru cel Mare, Mahatma Gandhi, Aleksandr 
Pușkin, John Donne și regina Elisabeta I. 
Unul dintre cele mai interesante documente 
este un bilet pasional trimis de Napoleon 
soției sale Josephine după o ceartă: „îți 
trimit trei săruturi, unul pe inimă, unul pe 
gură și unul pe ochi”. Scrisorile acoperă o 
perioadă de peste 500 de ani și domenii 
diverse. Documentele au fost evaluate la o 
sumă totală de 4,6 milioane de dolari.

Copil palestinian (Foto: epa)

Paris Hilton (Foto: epa)

adăpostește aproximativ 2.000 
de prizonieri, este rezervat 
celebrităților, oficialilor pu
blici, ofițerilor de poliție și 
altor personaje cu statut înalt 
în societate.

Hilton va beneficia de ace
leași privilegii ca și colegele 
sale. Printre acestea se 
numără posibilitatea de a uti
liza telefonul, recreare în aer 
liber, vizionarea unor emisi
uni de televiziune și o oră 
acordată zilnic pentru duș.

Studiul, realizat de consultanții 
de la ClimatePartner pentru re
vista Der Spiegel, arată că emi
siile de gaze cu efect de seră în 
cele două zile ale summitului 
vor reprezenta o treime din 
cele de la Cupa Mondială de 
fotbal din 2006, din Germania, 
care, a durat o lună.

Cancelarul german Angela 
Merkel, care va fi gazda su
mmitului, a exclus șansele de 
a se ajunge la un acord pe 
tema încălzirii climatice.

Jaden Smith a luat premiul pentru debut (Foto: EPA)

Meyers, care a fost recompen
sat cu premiul MTV Genera
tion, și Sacha Baron Cohen, 
care a primit premiul pentru

Copiii, în spiritul jihadului
New York (MF) - Copii pales

tinieni cu vârsta de cinci ani 
sunt îndoctrinați în spiritul 
jihadului, potrivit unui pro
gram difuzat de un post de tele
viziune al mișcării Hamas, in
formează Fox News.

Programul, difuzat la 31 mai 
de canalul de televiziune Al- 
Aqsa și tradus în engleză de 
Institutul pentru Cercetări 
Media din Orientul Mijlociu, 
prezintă copiii, la o serbare

cel mai bun actor de comedie, 
pentru rolul din parodia „Bo- 
rat! - învățături din America 
pentru ca toată nația Kazah- 

organizată cu ocazia absolvirii 
grădiniței de la Asociația Is
lamică din Gaza, îmbrăcați în 
uniformă militară și scandând 
„moarte în numele lui Allah”. 
Unii purtau veste negre și a- 
veau în mâini pistoale de ju
cărie de tip AK-47. „Cine e mo
delul vostru?”, întrebau ei. 
„Profetul.” „Care este cea mai 
înaltă aspirație a voastră?”, au 
continuat. „Moartea în numele 
lui Allah”, au răspuns colegii lor. 

stanului să profite”, și premi
ul pentru cel mai bun sărut, 
cel dat lui Will Ferrell în „Vite- 
zomanu' Ricky Bobby”. Jack 
Nicholson a câștigat premiu1^ 
pentru cel mai bun persom. . 
negativ, cu rolul din „Cârtița”, 
în timp ce premiul pentru cea 
mai bună scenă de luptă a 
revenit actorului Gerard But
ler, pentru lupta cu un mon
stru din „300 - Eroii de la Ter- 
mopile”. Premiul pentru cel 
mai bun debut a fost acordat 
actorului Jaden Smith (9 ani), 
care a jucat alături de tatăl 
său, Will Smith, în filmul „în 
căutarea fericirii”. Premiile 
MTV Movie au fost decernate 
în urma voturilor acordate de 
spectatori prin intermediul te
lefoanelor și SMS-urilor și on
line, pe site-ul oficial.

cărți „Harry Potter”, J 
K Rowling, a participat 
la Londra la gala Fun
dației Raisa Gorbachov 
unde s-au strâns fon
duri pentru un centru 
de hematologie din St 
Petersburg. (Fbta epaj


